Novi Sad, Vol. X, N0 17, Januar - Jun, 2012.

17

RELIGIJA I TOLERANCIJA

Časopis Centra za empirijska istraživanja religije
Pokrenut kao zbornik 2002.
Kao časopis izlazi od 2004.
CEIR, Novi Sad
Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2
Telefon/fax: +381 21 459 522
http//www.ceir.co.rs
Redakcija:

prof. dr Zorica Kuburić (Novi Sad);
prof. dr Dragoljub B. Đorđević (Niš);
prof. dr Milan Vukomanović (Beograd);
prof. dr Zoran Matevski (Skoplje);
prof. dr Ivan Cvitković (Sarajevo);
prof. dr Sergej Flere (Maribor);
prof. dr Ankica Marinović (Zagreb);
prof. dr Nonka Bogomilova (Bulgarian Academy of Sciences, Sofija);
prof. dr George Wilkes (University of Edinburgh);
prof. dr Miroslav Volf (Yale University)

Glavni i odgovorni urednik: Zorica Kuburić
Zamenik glavnog i odgovornog urednika: Vladimir Danovič Zotov
Sekretar: Ana Kuburić
Korice: Marija & Marko Borović

Časopis ima naučnu orijentaciju. Izlazi dva puta godišnje.
E-mail: religijaitolerancija@ceir.co.rs
Tiraž:
500 primeraka
Štampa:

Objavljivanje ovog časopisa omogućili su:
Ministarstvo prosvete i nauke
Vlada – Kancelarija za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

UDC 316


ISSN 1451–8759
e-ISSN 1821–3545 (Online)

RELIGION
AND TOLERANCE
Journal of the Center for Empirical Researches on Religion

Number 17

Novi Sad, Vol. X, Nº 17, January – June, 2012.

RELIGION AND TOLERANCE
The Journal of the Center for Empirical Researches on Religion
Launched as an anthology in the year 2002.
Issued as a journal from the year 2004.
CEIR, Novi Sad,
Faculty of Philosophy, dr Zorana Đinđića 2.
Tel/fax +381 21 459 522
http//www.ceir. co. rs
Editorial staff:
prof. dr Zorica Kuburić (University of Novi Sad);
prof. dr Dragoljub B. Đorđević (Univesity of Niš);
prof. dr Milan Vukomanović (Univesity of Belgrade);
prof. dr Zoran Matevski (University of Skopje);
academic prof. dr Ivan Cvitković (University of Sarajevo);
prof. dr Sergej Flere (University of Maribor);
prof. dr Ankica Marinović (University of Zagreb);
prof. Dr Nonka Bogomilova (Bulgarian Academy of Sciences, Sofija);
prof. Dr George Wilkes (University of Edinburgh);
prof. dr Miroslav Volf (Yale University)
Editor in chief: Zorica Kuburić
Deputy editor: Vladimir Danovič Zotov
Secretary: Ana Kuburić
English Reader: Roger Howarth
Designed: Marija & Marko Borović
The journal publishes peer reviewed scholarly work. Published twice a year.
Orders should be sent to e-mail: religijaitolerancija@ceir. co. rs
Number of copies printed: 500
Printed by:

The publication of this journal was made possible by the:
Ministy of Education and Science
Office for Cooperation with Churches and Religious Communities

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.

3

SADRŽAJ
ISTRAŽIVANJA
Đuro Šušnjić, HRAM KAO BOŽJI STAN ................................................................. 5
Радмило В. Кошутић, СВЕТО У СВЕТСКОЈ ДУХОВНОЈ
АРХИТЕКТУРИ .............................................................................................. 23
Nonka Bogomilova, RELIGION – VARIETY OF MEANINGS
AND APPROACHES: A FEW THESES ....................................................... 41
Milan Vukomanović, RELIGIJA PRED IZAZOVIMA
MNOGOSTRUKE MODERNOSTI ............................................................... 47
Драгољуб Б. Ђорђевић, СИРОВАРИ И ДРУГИ ОБИЧАЈИ
СЕЛА ЦАКАНОВАЦ .................................................................................... 63
Тања Мандић Ђокић, РЕЛИГИОЗНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ... 75
Mira Vidaković, DRUŠTVENE VREDNOSTI I RELIGIJSKO OBRAZOVANJE
MLADIH U USLOVIMA GLOBALIZACIJE ............................................... 89
Besnik Fetahu, THE ROLE OF RELIGION FROM A
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE ............................................................... 103
Branko Bjelajac, Frensis Makenzi – prijatelj Srbije:
pravoslavni dobrotvor i zaštitnik verskih manjina ..................................... 113
Ана Човић, Драган Човић, АБОРТУС ИЗМЕЂУ ПРАВА НА ЖИВОТ
И ПРАВА НА СЛОБОДНО ОДЛУЧИВАЊЕ О РАЂАЊУ ................. 125
INTERVJU
Nina Bosankić, ŽENA POD VELOM .................................................................... 137
PRIKAZI I OSVRTI
Milan Vukomanović, DO JEDNOSTAVNOSTI TREBA NARASTI .............. 157
Ivan Cvitković, OPASNA SJEĆANJA I POMIRENJE ......................................... 160
Laslo Galus, UVOD U NOVI ZAVET ................................................................... 165
Aleksandra Đurić Milovanović, RELIGIJSKA KONVERZIJA I ZAVISNOST IZ
INTERDISCIPLINARNOG UGLA ............................................................. 169
Nonka Bogomilova, RELIGIOUS DIVERSITY
IN THE CONTEMPORARY EUROPEAN CULTURE ............................ 173
Monika Zaviš, Andrea Čerňanová, ACADEMIC TEXTBOOK
FOR HELPING PROFESSIONS ................................................................... 177
PREDAVANJЕ
Ивица Живковић, О ПРИХВАТЉИВОСТИ МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИЈЕ
ДАНАС ........................................................................................................... 179
PREVOD
Паоло Назо (2005). Laicita’ e pluralismo religioso. Editrice Missionaria
(Prevod: Radmilo Košutić) ............................................................................ 187

4

CONTENT
RESEARCH
Đuro Šušnjić, TEMPLE AS A HOUSE OF GOD ..................................................... 5
Radmilo V. Košutić, THE PHENOMENON OF THE SACRED
THROUGH THE WORD’S SPIRITUAL ARCHITECTURE..................... 23
Nonka Bogomilova, RELIGION – VARIETY OF MEANINGS
AND APPROACHES: A FEW THESES ....................................................... 41
Milan Vukomanović, RELIGION AND CHALLENGES
MULTIPLE MODERNITIES .......................................................................... 47
Dragoljub B. Đorđević, SIROVARI AND OTHER CUSTOMS
IN THE VILLAGE OF CAKANOVAC.......................................................... 63
Tanja Mandić Đokić, RELIGIOSITY AMONGST HEALTH WORKERS ......... 75
Mira Vidaković, SOCIAL VALUES AND RELIGIOUS EDUCATION
OF YOUNG PEOPLE IN GLOBALIZATION ............................................. 89
Besnik Fetahu, THE ROLE OF RELIGION FROM A SOCIOLOGICAL
PERSPECTIVE ............................................................................................... 103
Branko Bjelajac, FRANCIS MACKENZIE – A FRIEND OF SERBIA:
BENEFACTOR OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
AND PROTECTOR OF RELIGIOUS MINORITIES................................ 113
Ana Čović, Dragan Čović, ABORTION BETWEEN RIGHT TO LIFE AND
THE RIGHT TO FREELY PROCREATE ................................................... 125
INTERVIEW
Nina Bosankić, VEILED WOMEN ........................................................................ 137
VIEWS AND REVIEWS
Milan Vukomanović, GROWING UP TO SIMPLICITY - IVAN CVITKOVIC'S
SOCIOLOGICAL VIEWS OF NATION AND RELIGION.................... 157
Ivan Cvitković, DANGEROUS MEMORIES AND RECONCILIATION.................. 160
Laslo Galus, INTRODUCTION TO THE NEW TESTAMENT........................ 165
Aleksandra Đurić Milovanović, RELIGIOUS CONVERSION AND
DEPENDENCE AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE .......................... 169
Nonka Bogomilova, RELIGIOUS DIVERSITY
IN THE CONTEMPORARY EUROPEAN CULTURE ............................ 173
Monika Zaviš, Andrea Čerňanová, ACADEMIC TEXTBOOK
FOR HELPING PROFESSIONS ................................................................... 177
LECTURES
Ivica Živković, APPLICABILITY OF THE MONTESSORI PEDAGOGY
TODAY ............................................................................................................ 179
TRANSLATION
Paolo Nazo (2005). Laicita’ e pluralismo religioso. Editrice Missionaria (Radmilo
Košutić) ............................................................................................................ 187

Prof. dr Đuro Šušnjić
Univerzitet u Beogradu,
Filozofski fakultet

UDK: 726 ; 2-523.4
Originalni naučni rad
Primljen: 12. 2. 2012.

HRAM KAO BOŽJI STAN
Rezime:
U svim zajednicama i u svim kulturama, bile one drevne ili savremene, lju
di su gradili domove molitve za svoje bogove, duhove ili pretke. Hramovi su bili
veoma raznolikog oblika, ali uvek sa jako istaknutom svrhom: da se slavi, moli i
voli ono u šta se veruje! Gotovo svako vreme se izrazilo u svojim velelepnim gra
đevinama, koje su bile namenjene za svetovne ili svete potrebe i želje. To su po
pravilu građevine koje se, u odnosu na druge graditeljske oblike, odlikuju veli
činom, visinom, oblikom, uzvišenošću namene i trajnošću poruke, što, samo po
sebi, izaziva divljenje i strahopoštovanje. U velikim verskim sistemima i sam bog
se naziva arhitektom. On se i razumeva kao graditelj sveta, a gradnja kuće od
strane čoveka kao ponavljanje i obnavljanje toga prvotnog božjeg čina – kosmo
sa kao velike kuće.
Ključne reči: hram, arhitektura, umetnost, bog.
„Otkrićem značenja smrti – da je čovekov
život ograničen – počinje život arhitekture.
Time počinje i nastojanje čoveka stvaraoca
da pobedi vreme. Drevni Egipćani su dobili
bitku s vremenom. Njihova poruka iz 2700.
godine pre. n. e. i dalje se nalazi u piramidama“
Danijel Dž. Borstin
Sve što je bog uložio u čoveka nije donelo toliko ploda kao u umeću grad
nje. Ako bi svet bio savršeno sagrađen i uređen, onda se u njemu nikada ne bi mo
gla javiti ideja o stvaranju i usavršavanju. M. Jursenar divno reče: „Samo su ne
savršena stvorenja ispunjena nemirom… Savršeno lepe stvari su usamljene kao
čovekov bol“.1
Mesta okupljanja, „mesta istine“, „zamkovi života“, „kuće bogova“, „srce
vere za milione godina“, „domovi večnosti“, sva sveta mesta uglavnom su sagra
đena od kamenih blokova, jer je kamen savršen simbol trajanja nepromenjivog
načina života. Pri svakom posmatranju građevinskog (umetničkog) dela posma
trač mora biti svestan da je ovo delo nešto što nije prirodno, a ipak deluje prirod
1 M. Jursenar, Eseji, Književna zajednica, Novi Sad 1991, s. 49
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no, i uklapa se u prirodnu sredinu kao njen nužan deo. Ako je bog najveći umet
nik, onda je umetnost nužno božanstvena.
Ono duhovno dobija prirodni oblik, a ono prirodno postaje oduhovljeno.
Duh mora postati čulan, da bi ga narod osetio, kao što čulnost mora biti produ
hovljena, da bi je mudraci cenili. Umetnost kao oblik delatnosti prelazi u delova
nje oblika. „Umetnost počiva na netačnosti vida“.2 Ona omogućava oku da se od
mori na svakoj pojedinosti i duhu da dopuni puko gledanje: da je izvana vidimo
a iznutra upoznamo! „Spoljne oči vide mramor i zlato; unutrašnje oko vidi mu
drost i pravdu“. „U tom pogledu može se reći da čitave nacije nisu umele da izra
ze svoju religiju, svoje najdublje potrebe drukčije do putem zidanja ili pak, pre
svega, arhitektonski“.3
Trostruko značenje: sveto, lepo i korisno
S obzirom na svrhu ili namenu, arhitektonsko delo nema ničeg zajednič
kog sa umetnošću. S. Obzirom na način oblikovanja građe, ono se može smatrati
uspelim ili neuspelim sa umetničkog gledišta. Svrhe su uvek spoljašnje, makar to
bile verske, političke, ekonomske ili neke druge. Umetnost nema spoljašnje svr
he s obzirom na način oblikovanja. Ipak, mora se priznati da je arhitektura više
od svih umetnosti najuže povezana sa životnim potrebama i spoljašnjim svrha
ma, a najteža je za oblikovanje s obzirom na otpor, tvrdoću i lomljivost materija
la. Ovde se javlja otpor krte, škrte i krute materije (drvo, ilovača, kamen, železo)
koja pruža samo neke mogućnosti oblikovanja, dok druge isključuje. Svaka grad
nja se sudara sa otporom prostora kojem se mora prilagoditi. Ipak, i taj otpor bi
va savladan, pa jedan neočekivan san dobije spoljašnji oblik. „Ovde oblikovanje
predstavlja pravo rvanje“4, i zahteva neki savez ili pomirenje između dva nače
la: praktično-upotrebnog i umetnički-vrednog! Možda je funkcionalni deo u ovoj
prostornoj umetnosti često nadmoćan umetničkom, baš zbog praktične namene
dela: nepraktična zgrada deluje sablasno i neljudski.
Pitanje je, dakle, koliko graditeljstvo uopšte može bez neke spoljašnje svr
he. Kao što ne može bez telesne mase u kojoj gradi, tako ne može bez verske na
mene kojoj služi.5 Valja stalno imati na umu da je u arhitekturi problem funkci
onalnosti i korisnosti u isto vreme i problem umetničkog oblikovanja i izražava
nja. Tako arhitektura, od zadovoljavanja spoljašnje potrebe, prelazi u idealan ob
lik sa značenjem – usmerena je prema svetoj poruci. Arhitektonsko delo ima svo
ju praktičnu funkciju, ali ono isto tako ima svoje značenje: govori simboličnim
jezikom, odnosno jezikom građevinskih oblika! „Svakome nije potrebno da pe
2 F. Niče, Knjiga o filozofu, Grafos, Beograd 1987, s. 24
3 Hegel, Estetika, 3, Kultura, Beograd 1961, s. 31
4 N. Hartman, Estetika, Kultura, Beograd 1968, s. 151
5 „Ona ne zavisi od potrebe, a ipak zadovoljava potrebe“ (F. V. J. Šeling, Spisi iz filozofije
umetnosti, IK Z. Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad 1991, s. 72)
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va ili slika, ali svako mora imati krov nad glavom, može dakle doći u situac iju da
mora graditi, a onda to mora i ako nije umetnik“.6
Obično se misli: ako umetničko delo služi nekoj spoljašnjoj svrsi, onda
ono nema svoju svrhu u sebi, to jest ono služi kao sredstvo za versku pouku. Re
ligijska umetnost jeste religija u umetničkom obliku. Ovo mišljenje podrazume
va da delo ima samo jednu svrhu, a to je baš pogrešno. Duboko verujem da sva
ko umetničko delo, pored svih mogućih spoljašnjih svrha, ima i jednu unutrašnju:
da bude umetničko delo i da budi estetski doživljaj! Umetničko delo, koje sadrži
i versku poruku, nadmašuje tu svoju namenu, i svedoči svoju vrednost nekim vi
škom, koji je upravo estetski višak. To je oblik koji u jednom trenu nije u službi
verskog sadržaja, već stoji za sebe. Svaki oblik u nekom obredu ima svoje ver
sko značenje, ali isto tako, uzet sam za sebe, izražava još nešto, što se potiskuje
u pozadinu svesti, tako da oni koji vrše obred obično nisu ni svesni toga drugog,
umetničkog značenja. Umetnost gradnje stvara izvesne oblike koji izvan nje nig
de drugde ne postoje – najčistiji primer su muzički oblici.
R. Oto, u delu Sveto, je sa pravom istakao da verska osećanja nisu estet
ska. Ne treba da se brka božansko sa lepim iz više razloga: 1) vera je starija od bi
lo kakvog umetničkog izražavanja vere; 2) vera zadovoljava potrebe koje umet
nost ne može da zadovolji; 3) umetnost je samo sredstvo kroz koje vera saopšta
va svoje nadahnute poruke; 4) religija je nepresušan izvor inspiracije; 5) uzajam
no oplođavanje ne poništava razlikovanja; 6) religiozno je bilo izvor i građa, ali
ne i granica umetnosti.
Pošto je teologija pružila vrhovne vrednosti, umetnici nemaju šta novo da
otkrivaju, mogu samo da na vidljiv način saopštavaju verske istine: teže da svet
vide božanskim okom! Zadatak umetnika je da prevede teološke pojmove u reči,
slike, kipove, hramove, zvuke itd., razumljive verničkom stadu. Nijedan graditelj
ne ostaje u gradnji, nego izlazi iz nje, osvetljava je sa neke više smislene tačke.
Uzvišen duh objavljuje se kroz savršen oblik, ali je oblik uvek nešto drugo i dru
gojačije od duhovne vrednosti koju najavljuje. Vladanje duhovnog značenja nad
prirodnim oblikom nije tako potpuno, iako je jasno da značenje i oblik povezuje
nešto više od pukog slučaja ili čiste volje umetnika. Prosto je neverovatno koliko
se mogućnosti otvara graditelju (bez obzira na spoljašnje svrhe gradnje) u pogle
du umetničkog oblikovanja: dovoljno je učiniti stubove građevine višim, pa da
oni izgledaju tanji no što jesu; dovoljno ih je odmaknuti jedan od drugoga do iz
vesne mere, pa da prostorni učinci budu jači (što su stubovi bliži jedan drugom to
izgledaju deblji, i obrnuto); dovoljno je građevne mase rasporediti po nekom dru
gačijem srazmeru, da bi se dobio spoljašnji i unutrašnji izgled neke beztežinske
lakoće, vitkosti i smele otmenosti (građevine srednjeg veka teže uvis, a taj osećaj
postiže se već time što im je postolje uže no što je uobičajeno); dovoljno je vešto
se poslužiti veličinom zgrade u prirodnom krajoliku, pa da ona ne deluje teško i
masivno; dovoljno je da se oprezno naruši klasično osećanje mere, pa da se do
6 N. Hartman, op. cit. s. 149
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bije bajka u kamenu i ona zamišljenost i disanje božjeg doma u zimskoj izmagli
ci („sveto ćutanje“). „Dani su i noći u njima – kao da se ne mogu ubrojiti u ovaj
život“ – veli filozof nade.
Stil gradnje jednom upućuje na normu, drugi put na formu, a treći put
na svrhu gradnje: u obzir su uzeti umetnički, duhovni i društveni elementi. Pro
storni oblici svakako imaju nužan odnos prema duhovnom značenju, ali se ne
mogu poreći i estetski odnosi između prostornih oblika međusobno: sklad odno
sa svih oblika, linija, uglova, spojeva i brojeva. Duhovno značenje i telesni ob
lik odgovaraju jedno drugom kao duša i telo, pa se ne bi smelo tvrditi da duhov
no značenje (to jest verska svrha) potpuno određuje izgled cele zgrade (njen ob
lik). Hrišćansko graditeljstvo srednjega veka nije evropsko, to jest teološki skelet
zgrade ne sprečava ni građu od koje se gradi, ni maštu koja gradi, da slede svoje
zakone: verska sadržina koja prosijava kroz svaki oblik ne preči obliku da neo
doljivo pleni. Lepo se oseća kao božansko. Kroz građevinu se otkriva istina ve
re i lep čulni oblik.
Iako su svetilišta sagrađena za potrebe bogosluženja – to jest da bi određe
na verska zajednica slavila ono u šta veruje, i po čemu se ona prepoznaje među
drugim zajednicama – ona prevazilaze svoju versku namenu i zalaze u oblast dru
gih lepih umetnosti. Ako umetnički oblik deluje, sam za sebe, i kada iz njega is
curi, ispari ili se zaboravi verska sadržina, onda je greška i greh reći da je taj ob
lik sada prazan. F. Šlegel nazvao je arhitekturu zamrznutom muzikom. Šeling je
dodao: „Arhitektura se sasvim pridružuje muzici i time što lepa zgrada, u stvari,
nije ništa drugo već muzika koja se oseti vidom – (simultan) koncert harmonije i
harmoničnih spojeva, shvaćen u prostornom a ne u vremenskom sledu“.7 Kad je
on rekao da je hram zaleđena muzika, onda je hteo reći da svaka umetnička vrsta
ima kao svoj uzor savršenu muzičku umetnost.
Jedna građevina je isto tako jedna priča bez reči – u njoj su zatvorena ne
ka značenja, ona nudi poruku. Svaka poruka sa više od jednog značenja je sim
bolička i može se razumeti na više načina, ali ne i na bezbroj načina: postoje gra
nice tumačenja. U širem smislu, reč je o simboličkim i komunikativnim sadržaji
ma materijalnih predmeta. „Posebnosti materijalne kulture kao što su keramika,
kuće ili oružje, upravo su u tome što ona uz praktičnu, funkcionalnu stranu mo
že da ima i simboličku funkciju, i da ona pri tom nešto saopštava“.8 Komunika
cija preko proizvoda bila je posebno značajna za zajednice bez pisma. Svi proiz
vodi ljudskog rada mogu se posmatrati kao izvestan način govora i jezika, jer iz
ražavaju neki smisao. Neki arhitekta dobro reče: „Svaki veliki arhitekta je u svo
joj biti veliki pesnik“.

7 Šeling, op. cit. s. 81
8 B. Olsen, Od predmeta do teksta, Geopoetika, Beograd 2002, s. 62
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Prostor i oblici u njemu
Prostorni oblici govore nešto o oblicima duha koji se u njima uspravlja ili
pada. Svaka gradnja ima svoju nadgradnju. Svaka građevina odslikava pogled na
svet njenog graditelja. Otuda se duhovne osobine graditelja mogu na neki način
da očitaju na građevini: crkvi, hramu, džamiji, sinagogi, pagodi, palati, zamku ili
njihovim ostacima, koje je vreme poštedelo razaranja. Svaki kamen priča o bo
gu, a cela zgrada je sveto pismo za nepismene, čitanka za sirotinju. Arhitekton
sko delo je poruka, jezik. Hram je tihi svedok: svedoči i kad ćuti! Istorija hrama
je istorija jednog naroda: on uči svoju istoriju kroz savršen odnos oblika i sadr
žaja! Oblik građevine u duhu vremena, ugrađena značenja za sva vremena: dog
ma u kamenu, sveta okamenjenost! Ako se za poeziju, slikarstvo, muziku itd. mo
že reći da nisu posve stvarne, onda se za arhitekturu to ne može reći, jer su hram
i kuća posve opipljiva stvarnost: sveta telesnost, božanska okamenjenost, mirna
uzvišenost.
Rimljani su od arhitekture stvorili umeće oblikovanja i organizovanja pro
stora. „U arhitekturi čovekov ponos, njegov trijumf nad silom zemljine teže, nje
gova želja za moći, poprima vidljiv oblik. Arhitektura je jedna vrsta govornič
ke moći“ – istakao je filozof volje za moć. Izgleda da su graditelji dugo i dobro
razmišljali o tome kako bi trebalo da se izgrade domovi za bogove i kuće za lju
de: sve je moralo biti u prisnom odnosu sa planinom, dolinom, izlaskom i zala
skom sunca i meseca, tokom reka i šumom vetra. To se zove pročišćena esteti
ka po meri boga i čoveka. Tu se prostor oblikuje u zavisnosti od svetih i svetov
nih potreba i želja.
To su središta društvenog okupljanja i žarišta verskog smisla. Iskusnom
oku dovoljno je da pri pogledu na islamski hram (džamija – „mesto gde se pada
ničice“) uoči visoki i vitki minaret sa koga mujezin ili telal pet puta dnevno pozi
va na molitvu („molitva je od sna bolja“), pa da odmah razume pet stubova islam
ske vere. I ovde se vernik obraća onome što je večno, to jest unutrašnjim vred
nostima duha, a ne prolaznoj lepoti stvari. Trajnost svetog doma pokazuje i do
kazuje večnost temelja na kome počiva – večnost Alahove poruke. Sequer e de
um – slediti boga.
Za razliku od hrišćanskih crkava, koje su iznutra ukrašene na razne nači
ne, unutrašnjost islamskog bogoslužbenog hrama je bez ukrasa, što na svoj način
svedoči da se islamska vera ne predočava u čulnim oblicima – slikama i kipovi
ma. To je bogoštovlje bez ikona i kipova, koga odlikuje pravilnost, simetrija, za
konitost, harmonija, strogost. Islamski vernici ostaće zatvoreni ne samo za slikar
stvo i vajarstvo, nego i za dramu i pozorište. Tako H. L. Borhes, u priči Averoeso
va potraga, prikazuje ovog arapskog mislioca posve zbunjenog pred jednom deč
jom igrom. „Jedno dete potpuno nepomično stoji dok mu, na ramenima, drugo
dete koje stoji, peva neku jednoličnu pesmu. Ostala se deca klanjaju do zemlje.
Averoes shvata da dete koje stoji na ramenima izigrava Mujezina, onaj koji ga dr
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ži, minaret, a deca koja se klanjaju, vernike koji se mole. Sve to on ipak ne pove
zuje s pojmom glume i pozorišta koji za njega i ne postoje“.9
Razmotrimo ukratko značaj i značenje praznine u građevinskim oblicima.
Možda čak praznina, koja nije ispunjena oblicima, isto tako tiho govori svoja
značenja, kao i sami oblici. Oblik građevine tako se savršeno uklapa i stapa sa
praznim prostorom, da tek zajedno čine stvarnost višega reda. Jer ono što čovek
gradi, i ono što ostavlja slobodnim, zajedno čine njegovu gradnju: jedno bez dru
gog je neshvatljivo! Sve je tu osmišljeno i predviđeno za vidljivu i nevidljivu na
menu: građevina je „imala po prozor za svaku pticu… i po vrata za svaki njen ve
tar“.10
U slikarstvu, vajarstvu i arhitekturi ono što je ispunjeno oblicima i ono što
nije ispunjeno zajedno čine celinu dela. Građevine oko trga i sam trg kao prazan
prostor zajedno čine arhitektonsku celinu. Umberto Eko bi rekao: „Prazan prostor
nije prazan ako je okružen nečim punim“. E. Sioran bi dodao: „Ali zar praznina
koja pruža osećaj punoće ne sadrži više realnosti nego što je celokupna istorija
poseduje“.11 Šta je ispunjen a šta prazan prostor kada vidimo da su jedan i drugi
prepuni značenja: oba su ova prostora nužna, da bi jedan omogućio drugi.
Pri gradnji svetilišta, ponavljam, sve je osmišljeno i predviđeno za vidljivu
i nevidljivu namenu: sveta kuća je mesto okupljanja ljudi i središte verskog isku
stva! Tako je vernik dvostruko opčinjen: poštovanjem za oblik i strahopoštova
njem za sadržaj, jer u obliku gori tiha vatra njegovog verskog ideala. Možda čak i
praznina, koja nije ispunjena oblicima, isto tako tiho govori svoja značenja kao i
sami oblici. Ono što nije ispunjeno oblicima i sam oblik daju celinu gradnje, kao
što u celinu romana spada ne samo ono što je ispunjeno rečima, nego i beline ko
je mogu da znače ćutanje, koje je opet govor bez reči, govor koji ne čujemo uhom
ali osećamo duhom. Govor i ćutanje, tišina i praznina: ćutanje je jedini način da
se izraze osećanja, misli i volja neizrecivi u jeziku! Oblik građevine tako se sa
vršeno uklapa i stapa sa praznim prostorom, da tek zajedno čine stvarnost višega
reda. Jer ono što čovek gradi, i ono što ostavlja slobodnim, zajedno čine njego
vu gradnju: jedno bez drugog je neshvatljivo! Slobodan prostor ima svoga smisla
samo u odnosu na onaj ispunjeni prostor: između njih vlada neka mera, ravnote
ža i uzajamno podržavanje. Henri Mur je jednom upozorio: „Praznina može ima
ti oblikovno značenje, kao i čvrsta masa“.
O potrebi da svaka istina pronađe svoj prostorni oblik ovako govori teor e
tičar igre: „Potreba da se svako saznanje izdvoji i da svako kao posebna suština
dobije svoj oblik, da se zajedno sa drugim saznanjima dovodi u hijerarhijske ve
ze i iz njih da se stalno grade hramovi i katedrale kao što to čini dete koje se igra
kockama za igranje“.12 „Prostor je nužan okvir za sećanje; ako se često događa da
9 Prema: M. Jursenar, op. cit. s. 155
10 M. Pavić, Predeo slikan čajem, Prosvet, Beograd 1989, s. 68
11 E. M. Sioran, Istorija i utopija, Gradac, Čačak 1987, s. 106
12 J. Hojzinga, Jesen srednjega veka, Matica srpska, Novi Sad 1991, s. 308
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nas pamćenje izda, to je stoga što uspomene izlaze iz prostornog okvira, zapuću
ju se vlastitim putevima, postaju neverne“.13
Pesnik može da piše pesmu samo za jednu ženu u koju je zaljubljen, slikar
može da slika za sebe iz čistog zadovoljstva; filozof može da napiše umnu ras
pravu koju će retko ko da primeti; arhitekta, međutim, ne može da izbegne su
sret sa mnogim ljudima, jer kuća ili hram izloženi su očima cele zajednice. Ljud
ski rod je svoje ključne poruke ispisao u kamenu, jer su te poruke po svom sadr
žaju večne, nepromenjive. Građevina je jedina trajna knjiga kojoj vreme ne mo
že da naškodi. Poruke ispisane na drugim materijalima brzo propadnu kao i sam
materijal. Poruke ispisane na kamenim listovima traju vekovima i milenijumima.
Tu knjigu su pisali arhitekti, graditelji piramida, crkava, džamija, sinangoga, pa
goda i drugih hramova.
Ako ostavimo po strani sveta mesta i obratimo pažnju na svetovne građevi
ne, onda ćemo odmah primetiti koliko naše vreme više pažnje posvećuje funkci
onalnoj organizaciji prostora nego duhovnoj. U funkcion alistički ili čisto tehnič
ki shvaćenom prostoru, na čitavoj građevini nema šta da se očita, jer je ona ukr
štanje ravnih površina, bez ijednog ornamenta, tabula raza jednog vremena, ko
je se izdelilo u svojoj biti, i koje nema šta da kaže otvorenom srcu i umu čoveka
sa ulice. Praznina je u oku i duši, praznina je u prostoru zatvorena, sve je prazno,
pusto: vene drvo života!
Ovo praktično doba nije i ne može biti svesno koliko duguje onom „mrač
nom“ dobu koje je gajilo znanje, umeće i veštine što nisu imale gotovo nikakve
praktične svrhe, ali jesu bile zrna soli u dolini suza: crkva je i u taj svet utisnula
beleg onostranog i svetog. Rastali smo se sa dvadesetim vekom u nadi da se više
ne ponovi: to je bio vek mržnje, straha i smrti iz obesti! Kad su nam u školi po
minjali srednji vek, onda ne samo što smo odmah pomislili na mrak, nego smo i
na čelu nastavnika ugledali tamni oblak, a u nosnicama osetili miris dima što se
širi sa lomače. To da je srednji vek između i da nema svoj pogled na svet, a onda
i svoje shvatanje umetnosti unutar njega, jeste jedna od onih ideoloških zabluda
i optužbi, od kojih se valja ograditi, ako želimo bilo šta valjano objasniti i razu
meti. I to je bilo doba otkrića, ali ona se nisu isticala, jer su pripadala svima. Ta
ko se interes umetnika premeštao sa opažljivih na neopažljive estetske vrednosti,
što znači da on ne osporava čulnu lepotu, već traga za natčulnom. Srednjevekov
ni čovek živeo je u svetu punom smisla, jer je svaka stvar imala neko nadstvarno
značenje. U. Eko lepo primećuje: „Stvar nije ono što izgleda, ona je znak nečeg
drugog: Nada može, dakle, da se vrati u svet, zato što je svet govor kojim se Bog
obraća čoveku“. Svet se može čitati kao knjiga, jer je on sveuk upnost značenja.
Srednji vek se okreće onom što je večno, pa je razumljivo da i u oblasti umetnič
kog stvaranja teži za unutrašnjom lepotom duha a ne za prolaznom i spoljašnjom
lepotom stvari.
13 Mark Ože, Varljivi kraj stoleća, XX vek, Beograd 2003, s. 55
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H. Miler, u Crnom proleću, tačno zapaža: „Svaki je Srednji vijek dobar, bi
lo u čovjeku, bilo u povijesti“. U srednjem veku, sve je postalo metafora, pa je
sud o njemu kao mračnom, najdalje od istine. L. Mamford, u Mitu o mašini govo
ri o kasnom srednjem veku kao „jednom od velikih trenutaka evropske kulture“.
A čuveni francuski istoričar, ističući sve ono što je srednji vek stvorio i ostavio u
našim društvenim i duhovnim oblicima, piše: „To je razdoblje koje nam najbolje
omogućuje da shvatimo naše korene i naše raskide u našoj zbunjenoj moderno
sti, u našoj potrebi da razumemo promenu i preobražaj koji je bit istorije kao na
uke i življenog iskustva“.14
Možda će vreme koje dolazi, manje opterećeno predrasudama, znati da
oceni značaj i značenje srednjeg veka, baš s obzirom na kultivisanje ideja, vero
vanja i vrednosti koje nisu od ovoga, prizemnog, koristoljubivog i svakodnevnog
sveta, već poziv na njegov prezir, izmenu i napuštanje. Tamo gde verovanja, ideje
i ideali nadilaze svakodnevne potrebe i interese ljudi – tamo ima i kulture. Gde su
u upotrebi verovanja, ideje i ciljevi za jedan dan ili noć – tu nema kulture. Sred
nji vek (osobito 12. i 13. stoleće) bez obzira na neka preterivanja, uskladio je, is
pravio i uspravio jednu visoku kulturu, na kojoj počiva i naša savremena. Ako je
nešto osobeno za ovo naše uzavrelo vreme, onda je to gubitak stila: sasvim pre
poznatljiv oblik izražavanja umetničke moći stvaranja! Gde je danas jedan zao
kružen i određen stil poput gotskog, romanskog, baroknog? Svako prošlo vreme
imalo je svoje odgovarajuće ime, koje je izražavalo njegov duh, samo ovo naše
ostaće bez pravog imena, jer je u sebi rastrzano i bez jedinstva: sama zbrka! Ni
kada vera nije sa više prava ponela svoje ime kao u srednjem veku. Tada su „lju
di sebe sagledavali kao učesnike jedne velike drame spasenja, a put do njega vo
dio je preko crkve“.15
Građevine u kulturi smrti
Staro-egipatsko umeće gradnje određeno je religijom egipatskog čoveka.
Otuda verski sadržaj postaje važniji od umetničkog oblika, jer je unutrašnji život
značajniji od spoljašnjeg. Tu se čovek može lako uveriti kako se misli pretvara
ju u građevine, vera u hramove. Pogled na svet ogleda se u temelju svih zdanja, a
ne samo u njihovom obliku.
Ima kultura koje nisu olako prihvatile proticanje vremena u vezi sa prome
nama u prirodi i društvu. Jer ako se sve menja, onda nema ništa stalno. Ako se sve
menja, onda to govori o nekom nedostatku, jer ne bi se menjalo da je u sebi dovr
šeno i savršeno. „Tek kao mrtvaci bili su savršeni“ (Hegel). „Sve što je samo vre
mensko, nedovršeno je i mora kao vremensko nestati“.16
14 Žak Le Gof, Za jedan drugi srednji vek, Vreme, rad i kultura Zapada, Svetovi, Novi
Sad 1997, s. 9
15 M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Clio, Beog rad 2000, s. 52
16 K. Jaspers, Filozofija, IK Z. Stojanovića, Sremski Karlovci 1989, s. 569
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Pošto nije dovršeno i savršeno, ono podleže promenama. To znači da istina
može biti danas ovo sutra ono, što je samo dokaz da istine nema, ili da se ne zna
šta je ona. Staro-egipatski pogled na svet u suštini je podrazumevao da su pojave
i njihovi odnosi jednom zauvek stvoreni i da se ne mogu menjati. Ovo shvatanje
sveta stoji kao čvrsta brana promenama i rasulu. Vreme se nije određivalo po ne
kim jedinicama vremena, nego prema vladavini nekog faraona ili prema razdo
blju poplava Nila. U tom pogledu na svet istina je večita i ne zavisi od ćudi vre
mena. „Večno nepromenljiv lik neba, jednolična kretanja prirode gonila su sam
ovaj narod ka onome što je čvrsto, nepromenljivo: smisao koji se ovekovečio u
njihovim piramidama, kao što je, sudeći po svemu onome što znamo, baš taj smi
sao, usmeren prema nepromenljivom, sprečavao je Egipćane da grade bilo čim
drugim osim kamenom“.17
Kultura smrti razlikuje tri sloja stvarnosti: zemni, podzemni i nadzemni, u
stvari svet živih, svet mrtvih i svet bogova. Piramide su kao neke veštačke gore
po kojima se penje sve do gore, do boga sunca. To je nadgrobna umetnost nasta
la iz težnje za uzdizanjem ili uspećem u nebo. Sve što je od značaja i značenja sa
građeno u državi, to je prikazano u hramu. „Moć države se sada prikazala. Kako
je drevna država stvorila piramide, tako su piramide pomogle da se održi država
u središtu zajedničkog napora, zajedničke vere u živog boga-sunca“.18
Tip građevine govori o tipu moći: grobna umetnost daje uvid u struktu
ru društva! Piramide su bile tvorevine zajednice, ali i njeni stvoritelji, jer su oku
pljali narod oko zajedničkog simbola, te „jednostavne veličanstvenosti“. One ne
maju toliko funkcionalni koliko simbolički značaj i značenje. Kristal je građevin
ski praoblik egipatskih piramida, kao što je drvo života praoblik gotske crkve. U
oba slučaja u njima je ostvaren istovetan san o drugom svetu.19 Egiptolozi uve
ravaju da je „pogrebna povorka umnogome podsećala na selidbu“ (selidba čam
cem preko reke na drugu obalu), jer se u grobnicu polagalo sve što mu je i živo
me bilo potrebno.
Bez obzira o kojoj religiji je reč – egipatskoj religiji kristala, ili grčkoj reli
giji sklada, ili vavilonskoj religiji sfera – one imaju nešto bitno zajedničko: „Že
lja za postojanjem u vidu geom
 etriziranog kamena ili željom za postojanjem u vi
20
du uskrsnuća i života“. Svi znaju koliko je starost bedna, ali svi žele da dožive
tu bedu. Možda je staro-egipatska kultura među retkima koja je poštovala starce
i nije ih žrtvovala. Piramide su veoma stari spomenici kulture, pa se poštuju ne
samo zbog svog simboličkog značaja i značenja nego i zbog svoje starosti, „pre
svučene tamnom bojom vekova koja čini da je starost spomenika pravo doba nji
17 Šeling, op. cit. s. 75
18 D.Ž. Borstin, Svet stvaranja, Geopetika, Beograd 2002, s. 85
19 Slično je građena i sazdana Vavilonska kula („vrata gospodnja“), koja ima kružni oblik
i sužava se prema vrhu, gde je određeno mesto za vrhovnog sveštenika odnosno vladara, kako bi
bio u neposrednoj blizini božanstva
20 E. Bloh, Experimentum mundi, Nolit, Beograd, 1980, s. 209
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hove lepote“.21 Svoj dolazak na svet niko nije pripremio, ali odlazak sa sveta je
marljivo i brižljivo pripreman: iz jedne sobe istine seli se u drugu, da bi se uvi
dela razlika između dveju istina („dvorana dveju istina“) pred „gospodarom dve
ju istina“. Nisu se živi plašili mrtvih, mrtvi su se bojali živih – o tome svedoče
opljačkane grobnice.
Piramide – te „uzbudljive nepomičnosti“, „nepomične ozbiljnosti“, „mirne
uzvišenosti“, „svete krutosti“, „božanske okamenjenosti“, „zamkovi večnosti“ –
u stvari su ogromne kamene knjige. Nevidljivi bog i sinovi sunca u vidljivim ob
licima: njihov grob je jedino mesto istine!
Induski hram – slika tela
Induski hramovi su kao neke svete planine na čijim vrhovima boravi čitav
niz božanstava koja vernici redovno posećuju: u hramu je vera na delu! „Posred
stvom hrama bog je prisutan u hramu“.22 Hram je u isto vreme mesto okupljanja,
dom molitve, i kuća u kojoj se uče svete tajne. Pre no što se počeo da koristi is
ključivo u verske svrhe, hram je bio središte života, ne samo verskog, nego i po
litičkog, ekonomskog i kulturnog.
Poznato je da su induski hramovi slike tela: vrata su usta, krov savijen u
obliku kupole je glava, stene su kosti, prsti su grane, trava je kosa itd. Hram se
obožava kao ljudsko telo, kao kosmički čovek: paralelizam između makro i mi
kro sveta! Telo je simbol nebeskog grada, nebo na zemlji. I Hrist je govorio o hra
mu svoga tela, ali (Jovan 2,21) i svaki vernik je hram za sebe. Čovek je sazdan po
uzoru na svemir ili svemir po uzoru na čoveka: obe slike su istovetne! U Rigvedi
se govori da je od glave postalo nebo, od nogu zemlja, od dva uva strane sveta…
Vera nije nešto prostorno, ali se može izraziti prostorno: čisto kvalitativne
razlike u osećanju mogu se dovesti u vezu sa razlikama u prostoru! Duhovno is
ticanje razlika u veri prelazi u povlačenje granica u prostoru. Zamisliti razliku i
povući granicu gotovo da je isto, samo što zamisao pripada unutrašnjem a grani
ca spoljašnjem prostoru. Tako se prostor odmah deli na sveti i svetovni, a u sluča
ju da postoji više različitih vera u istom prostoru, odmah postaju vidljive granice
koje dele njihove hramove. To su mesta gde je duboko uklesana prošlost koja se
javlja neobičnom snagom prilikom hodočašća i molitve.
Zanimljivo je da mistička i uopšte nezvanična tradicija ne mari mnogo za
obrede predviđene isključivo na svetim mestima, jer ako je bog stvorio svet, on
da je sve sveto, pa nije bitno gde će se vernik da pomoli bogu, prinese žrtvu i do
živi „nebesko venčanje“. Na svakom mestu u svetu mogu se sresti bog i čovek!
Mistično iskustvo je dokaz da je vera čežnja i traganje, a ne samo dogma i obred.
O ovome lepo svedoči Molitva hodočasnice: „Gospode, molim te da mi oprostiš
21 V. Igo, Zvonar bogorodične crkve, 1, Svjetlost, Sarajevo 1961, s. 126
22 M. Hajdeger, Šumski putevi, s. 28
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tri velika greha: prvi je što sam pošla u hodočašće po svetim mestima, ne pomi
slivši da si prisutan svuda i na svakom mestu; drugi je što sam često tražila tvo
ju pomoć, zaboravljajući da ti bolje znaš od mene što mi je potrebno; i na kraju,
jer te sada molim za oproštaj grehova, iako znam da su mi oprošteni pre nego što
su i učinjeni“.23
Hramovi su obično na brdima i simbolički ukazuju da su iznad zemnog
carstva laži, pljačke, zločina i smrti. Ali hramovi se ponekad grade i u dolini, koja
je simboličan otvor za propadanje svakog zla u utrobu podzemnog sveta. U oba
slučaja to su građevine koje pod svojim krovovima čuvaju tajne potonulih veko
va. „Stojeći tamo, građevina odoleva oluji što besni nad njom, i tako tek poka
zuje oluju u njenoj snazi… Čvrstoća dela odudara od uzburkane plime i njegova
mirnoća ističe bes mora… Stojeći tamo, hram prvo daje stvarima njihov izgled, a
ljudima prvo daruje pogled na sebe same“24
Da li su te veličanstvene građevine preživele zato što su vredne ili su vred
ne zato što su preživele? „Velike građevine, kao i velike planine, delo su veko
va. Vreme je arhitekt, narod je zidar“.25 Samo vreme može biti sudija umetničkim
delima, bile to velelepne građevine, kipovi, slike, pesme, muzičke skladbe. „Isti
na se nikad ne iščitava iz postojećih i običnih predmeta… Šta je u delu na delu?
U delu je istina na delu“.26 „U svetu tiranije i strahota iskristalisao se nebeski san
u kamenu: Tadž Mahal… To je jedno mesto na svetu, gde se – nažalost – isuviše
nevidljiva i previše ljubomorno čuvana lepota islamskog erosa otkrila kroz skoro
božansko čudo… Tadž Mahal je otkrovenje. On je potpuno i sasvim neindijski.
Više je kao biljka, koja je u bogatoj indijskoj zemlji mogla da uspe i cveta, kako
to inače nigde ne bi bilo moguće. To je Eros u njegovoj najčistijoj formi: na nje
mu nije ništa tajanstveno i ništa simbolično. On je sublimirani izraz ljudske lju
bavi prema čoveku… Tadž Mahal predstavlja tajnu islama“.27
Grčki hramovi – po meri boga i čoveka
Svoje shvatanje nadzemnog i podzemnog sveta stari Grci su označili u
svojim hramovima. Pošto je za njih javni život bio takoreći sve, a privatni goto
vo ništa, to su oni svoje javne građevine oblikovali sa puno brige i otmenog uku
sa. To su hramovi u kojima se ljudska nada, vera i ljubav pretočila u oblike vidlji
ve za svako oko, „u kojima se grčka radost pretočila u mermer“ – reče Vil Dju
rant. Bogovi se slave u igrama, pesmama, horovima, gozbama, hodočašćima, hra
movima…
23
24
25
26
27

Antoni de Melo, Od molitve do prosvetljenja, Damari 1-2, LOM, Beograd 2000, s. 17
M. Hajdeger, op. cit. s. 28 i 29
V. Igo, Zvonar bogorodične crkve, s. 131
M. Hajdeger, op. cit. s. 51-52 i 39
K. G. Jung, Civilizacija na prelasku, KD Atos, Beograd 2006, s. 515-516
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Grčki čovek je verovao da je ono što stvori njegov duh određeno za večan
život, pa je osetio potrebu da svoje ideje ugradi u trajan oblik od kamena. Zato su
se vajarstvo i arhitektura tako brzo razvijali, iz kamenog bloka oslobađao je svoje
bogove i boginje, a u slaganju blokova po pravilima geometrije i simetrije-mere
gradio je hramove odnosno stanove za svoje bogove. I ta spoljašnja strana hrama
i kipa bila je za njih jednako važna kao i unutrašnja sadržina, za razliku od, reci
mo, kasnije gotske crkve. Dok je stajao ispred hrama, vernik nije obraćao pažnju
samo na spoljašnji oblik, nego i na unutrašnje značenje: gledao je hram i u isti čas
upirao pogled u samog sebe!
Onostrani ili božanski ideal lepote u graditeljstvu izražavao se u dorskom,
jonskom i korintskom stilu, ali su se oni malo razlikovali kad je reč o hramovi
ma, valjda zato što u njima borave isti bogovi. „Po ovoj uniformnosti grčka arhi
tektura se razlikuje od tvorevina drugih velikih doba građevinarstva.28 Dovoljno
je videti Panteon, hram svih bogova („templum deourum omnium“) pa se uveri
ti u tu uniformnost. Staro-grčki čovek predstavljao je svoga boga i boginju u ob
liku ljudskog tela: nisu ljudi bili slični svojim bogovima, bogovi su bili slični lju
dima! Ipak, naga boginja je sveti oblik a ne svetovno telo lepe žene. Grčki bogo
vi su idealizovane slike grčkih ljudi, slike vrlina, kao što su grčki hramovi i gra
dovi predstavljali slike svemira.
I u Atini, gde nije bilo zvanične dogme, profesionalnog sveštenstva i crkve
u današnjem smislu reči, bilo je onih koji su, kao i u induskoj veri smatrali da je
ceo svet u stvari svetilište, i da čovek ne mora posećivati hram da bi bio religio
zan. Car Solomon: „Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuh vatiti, a ka
moli ovaj dom što ga sazida“.29 Kada su gosti došli u posetu Heraklitu, zastali su
na pragu kuće, gledajući ga kako se greje pored peći, on ih je pozvao da uđu, re
kavši: „Ovde, takođe, ima bogova“.
Dok su se u grčkim hramovima obredi (molitve, žrtve itd.) obavljali napo
lju, pod vedrim nebom, u hrišćanskim hramovima obredi se obavljaju unutar cr
kvenog prostora, u čemu hrišćanska crkva sledi jevrejske običaje u sinagogi.
Vizantijski hram – crkva kao ikona
Što se kaže o gotskoj crkvi, koja kao da lebdi u prostoru nad ostalim gra
đevinama, ne može se reći o vizantijskoj: dok prva nadmašuje sve što je u prirodi
prisutno, druga se tako skladno uklapa u različite prirodne krajolike i retko kad je
u sporu sa prirodnom sredinom. S. Vinaver pisao je: „U vizantijskom hramu ne
ma strasti za vrhove koji se strmoglavljuju… I u samom obliku vizantijske crkve
potpuno je odsustvo grube sile. Gotski hram je uzvišeno nasilje: svi su primorani
da se priklone, pokore jednoj težnji, jednom osnovnom načelu koje ih uobličava.
Naš vizantijski hram udružio je uz svece i rozete, uz ukrase i freske, još i nekoli
28 D. Dž. Borstin, Svet stvaranja: istorija junaka mašte, Geopoetika, Beograd 2002, s. 90
29 Prva knjiga o carevina, 8:27

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.

17

ko kuća i svi oni sačinjavaju jednu molitvenu zajednicu. Uvek slutim da je vizan
tijski hram spojio nekolko kuća koje se još uvek osećaju u celini“.
Zaista lepa vera u slavu boga i radost čoveka. „Starije zgrade nisu bile po
dizane vodeći računa o pojedincu ili privatnom životu. Cela porodica je delila so
bu što je bio pokazatelj bliskosti i uzajamnog štićenja. Čim neko stran uđe u ku
ću, on je odmah u središtu porodičnog života. Kasnije građenje sa više soba i vi
še ulaza upućuje na deob e i gubitak smisla za zajednicu“.30
Od samog početka rano hrišćanstvo imalo je nepoverljiv odnos prema
umetnosti gradnje, jer se umetnost povezivala sa paganskim načinom života. Na
ročito je vajarstvo podsećalo na idolopoklonstvo (posebno na obožavanje care
va), ali ni druge umetnosti nisu imale povoljniji položaj. Zato je, mnogo kasni
je, patrijarh govorio šta umetnik treba da uradi. Ovaj je radio a da nije ni potpi
sao svoje ime: delo je bilo proizvod više umetnika, plod zajedničkog rada duha.
Vizantijska umetnost je srećan spoj grčkih, rimskih, orijentalnih i hrišćan
skih elemenata. Sv. Sofija ili velika crkva, crkva svete mudrosti, bila je vrhunac
vizantijskog stila gradnje, iz koga je vidljiva nadmoć boje nad linijom i zato je
mozaik bio tako omiljen među umetnicima! Mnogo toga od starih stilova grad
nje postalo je suvišno u svetu kupola, svodova i lukova.31 Svod vizantijske crkve
ima simboličko značenje: svod predstavlja nebo koje je vernicima takoreći iznad
glave! Kupola je drugi nebeski svod ili zemaljsko nebo. Od trenutka kada je hri
šćanstvo postalo zvanična vera velikog rimskog carstva, crkva nije htela da zao
staje za državom i njenim spoljašnjim sjajem. Hramovi su nemi iskazi, nemi sve
doci jednog davno prohujalog, ali moćnog vremena: pobeda nad vremenom kroz
gradnju svetilišta.
Te građevine, slike i kipovi govorile su bez reči o raspetom bogu i njego
voj patnji na krstu. „Ova arhitektura je istovremeno i propoved“.32 „Crkva je iko
na u obliku građevine“.33
Gotska crkva – građevinski oblik bez težine
Ovde se bog ne dokazuje, on se pokazuje. Antički hram leži u lepom mi
ru, gotska crkva teži uvis: savladana težina, osećanje duše koja čezne za visina
ma. Većina naroda svoje bogove postavlja na uzvišena mesta, a ako takvih me
sta nema, onda ih grade u obliku piramida, gotskih crkava itd. Gotska crkva je
svedok da joj ništa u spoljašnjem svetu nije bilo uzor: ona je rođena u duhu i iz
njega ušla u spoljašnji oblik. U njoj je vernik svoj san u kamenu podigao do sa
mog neba: vera izrasla u kamenu visinu! Stoji, visoka i uspravna, u smelom sta
30 Dok se jelo iz iste zdele, postojala je zajednica; kad je svako dobio svoj tanjir, zajedni
ca se počela raspadati! Poslednja dva veka o tome obilato svedoče
31 Šire o ovome: Vil Djurant, 1, s. 158
32 J. Trubeckoj, Istina u bojama, Logos-Ortodos, Beog rad 1996, s. 21
33 V. Georgiu, Od 25. časa do večnosti, Prolog-Kopno, Vrnjačka Banja, Novi Sad, s. 56
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vu, pred okom gledaoca, koji u njenom vitkom i šiljatom završetku oseća strelo
vit let u nebo. „Gotski arhitekti, zaljubljeni u vertikale, nameravali su da svakom
tornju dodaju koplje“.34
Sve se prikazuje kao da lebdi i kao da je bez težine. Kosturskom načinu
građenja odgovara isposnički način života. To isposničko čita se u svemu, pa i
u škrtosti u pogledu građe: namera graditelja je da utroši što manje građe kako
bi zatvorio što veći prostor. Tako oblik prati značenje kroz celu istoriju gotske
umetnosti. Gotska crkva svedoči o najdubljem verskom nadahnuću. Ona je jedin
stven oblik koji nema uzora u celoj prirodi. Ona je delo čovekova duha koji teži
da u građevini prikaže složene odnose između čoveka i njegova božanstva: mo
litva u kamenu, okamenjena molitva! Građevina služi da se sveti duh protegne u
prostoru i tu boravi u uzvišenom miru. Vrednosti i norme visoke kao nebo ispisa
la je hrišćanska ruka srednjega veka u svojim božanskim poemama od kamena.
Bio to igličasti vrh gotske crkve, ili vitki minaret džamije, onaj ko misli ili
oseća, mora da ih doživi kao završetke dva vidljiva uzdisaja, dve vidljive moli
tve, molitveno sklapanje ruku ispruženih do krajnjih granica u nebeskom plavet
nilu. Evo kako umetnik reči M. Pavić vidi hrišćanski hram: „Toranj je stajao me
đu kućama ulice kao nedelja među danima sedmice. I ja, šaljući poglede niz re
dove kuća, počeh da tražim gde će se javiti prvi veći praznik u ovom živom ka
lendaru. I nađoh ga“.
Gotska katedrala je poziv za stalno duhovno uzdizanje: vuče vernike u ne
besku visinu kao krajnju meru njihova nadanja! Ovde se jasno vidi da je čoveku
više stalo do vertikalne povezanosti sa bogom, a ne toliko do horizontalne pove
zanosti sa sobom: u istoj meri opada interes za uzročno-posledični tok događaja,
da bi se što više naglasio simboličko-značenjski, što će dostići vrhunac u slavlje
nju viteške hrabrosti i ljubavi prema gospi, što je ravno suštini bića svakog viteza.
„Što u tim građevinama sve leti u vis, tim jako podižu dušu od zemaljskih stva
ri, ali tim i čine čoveka nezadovoljna ovim svetom, i s toga su tužne i strašne“.35
Građevina je oblik kroz koji narod izriče svoju potrebu za višim smislom:
zato je ona fizički i metafizički najviša! Božji dom pamti šta je zajednica vernika
mogla i htela, slutila i smela: bez svoga božjeg stana jedan narod ne može da sa
čuva svoje ime i svoj identitet, jer nema središta i žarišta svoga života i kulture.
Vitka lepotica u kamenu govori o visini na koju hoće da se popne čovek: sa nje se
može očitati ne samo odnos između boga i čoveka, nego i to dokle sežu čoveko
vi ideali! Crkva nije samo dom za boga, nego i dom za čoveka: gradeći uzvišeni
dom za boga, čovek pred svoje oči postavlja vlastite visine. „Na visovima hram
diše kao čovek“. Zato svako zdanje, kao duhovni proizvod predstavlja bar jedno
pitanje onome ko ga gleda: duh se, takoreći, može da dodiruje.
Ako se dobro odmeri, odmah se uviđa da srazmera ove svete kuće odgo
vara srazmeri ljudskog tela: gotska crkva kao čovek položen na leđa ispruženih
34 Vil Djurant, Doba vere, Narodna knjiga-Alfa, Beograd 1998, s. 1020
35 Ivo Tartalja, Đure Daničića lekcije iz estetike, Prosveta, Beograd 1968, s. 85
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nogu i raširenih ruku! Temelj crkve je često u obliku krsta kao simbola hrišćan
ske vere. Svaki deo ove veličanstvene celine čini takođe celinu za sebe: iz sva
kog manjeg dovršenog i savršenog oblika izbija neko značenje! Što se pogled po
mera naviše, to značajniji postaju likovi, uklapajući se u kupolu kao simbol nebe
skog svoda. Srednjevekovna arhitektura je simbolična: svaka pojedinost na kate
drali i ona cela upućuju na nebeske visine, vrhovne vrednosti vere, nade i ljubavi.
Naročito stubovi imaju simboličku vrednost. Ti gusto raspoređeni, vitki
stubovi, jesu kao neki oslonci koji podupiru sam nebeski svod: šuma gotskih stu
bova koji liče na visoko drveće! Na tankim stubovima počivaju svi delovi jed
ne velelepne celine, svečanost celokupne građevine, „simfonija velikog obima u
kamenu“, „kolosalno delo jednog čoveka i jednoga naroda“, „gorostasni proiz
vod svih udruženih sila jedne epohe“, „ljudska tvorevina, silna i bogata kao tvo
revina božanska“.36 Gotska crkva je nastala iz želje za večnim postojanjem. To
su graditelji koji su naveli gotiku da govori jezikom hrišćanske vere. To je ruka
koja je od kamena učinila da se zapaža kao čipkasto tkanje sa poukom: „Uđi do
bar, a izađi bolji“.
Kad god se približim i uživim u lepotu ove građevine, zadrhtim od sreće i
ganutosti nekako spojeni u istom osećanju. Ona je tako prefinjena i tako moćna u
svom delovanju na čula i duh. Pri pogledu na gotsku crkvu, uverim se da je arhi
tektura umetnost ravnoteže i sklada, pri čemu je odnos lukova i stubova ono bit
no, što drži građevinu, kao na nogama, vitkim ali sigurnim. Možda se cela lepota
gotike sastoji u napuštanju i odbacivanju sigurnosti na koju smo navikli pri grad
nji svih kuća. Umetnik je stvorio oblik iz tvrde građe, oblik koji prosto izrasta i
oživljava u njoj, i pred kojim gledalac stoji zanesen i smiren u isti čas.
Kad se sve sabere
Kad čovek hoće nešto bitno da kaže, onda gradi hramove, slika, peva i igra
uz svete zvuke. Hram je stan božji. Slika je nema propoved, pesma je božanski
glas. Sveta muzika je zvučni oblik nade u spasenje: duhovna pesma je dokaz da
se do boga dopire pevanjem a ne samo molitvom. Verska iskustva su prvo igrana
i pevana, vajana i slikana, a potom govorena i pisana. Da bi bog bio bliži iskustvu
vernika, on se oblikuje u nekoj građi: hramu, slici, pesmi, muzici… Ono što boga
čini živim jeste da se na neki način pojavi: da ga vernik vidi i oseti, da je za njega
dohvatljiv i shvatljiv. Za staro-grčki duh umetnička dela bila su načini pokaziva
nja onog božanskog u čoveku. A čovekova moć da stvara dokazivala se kroz gra
đevine, slike, pesme, muziku, igru…
Vidljiva zgrada je zrcalo nevidljiva duha. Verska sadržina koja prosijava
kroz svaki hram ne preči obliku da neodoljivo pleni. Ako se ukloni verska svrha,
ostaje oblik kao vrednost po sebi, što on stvarno i jeste za oko i duh posmatrača,
36 V. Igo, Zvonar bogorodične crkve, 1, s. 125
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koji je došao da se pokloni pred lepotom. Sveto i lepo spojeni su na najsrećniji
način: što se u veri objavi, to se u građevini pojavi! Čovek zida hram negde u se
bi, pa ga onda stavlja pred svačije oko. Jer hram ne čine zidovi hrama, već sve
ti poredak u nama: hramove prvo gradimo u svojim snovima, a onda sadimo po
zemlji. Ako ove neko poruši, stoje oni prvi u nama kao nacrti za nove. Plotin je
davno rekao: „Arhitektura je ono što ostaje od zgrade kada se oduzme kamen“.
Ima nekoliko zajedničkih obeležja svih hramova, bez obzira na istorijske
oblike vere. Prvo, građevina nije posvećena svetovnim potrebama već uzvišenim
svrhama koje prožimaju građevinu od dna do vrha. Drugo, građevina uglavnom
odudara od spoljašnjeg okruženja (retki su izuz eci kao što su šinto svetilišta na
pravljena od drveta) svojom veličinom, visinom, oblikom, skladom i lepotom,
premda njena osnovna namena nije u njenoj spoljašnjosti, već u vrednosti nevi
dljivog značenja. I druge umetnosti poznaju izražavanje kroz veličinu: kipa, sli
ke, pesme itd. koji nadmašuju ljudski lik, samo da bi se istakli kao uzori veliči
ne, snage i lepote na kojima se napajaju pokolenja: umetnička dela predočavaju
ideale u čulnom obliku! Bog kao stvaralac sveta ostavio je svoj potpis na svemu
stvorenom, što znači da svaka pojava odražava i održava sklad, red i lepotu sve
mira. Pravilnost, sklad i lepota mogu se slobodno uzeti kao dokazi postojanja bo
gova, pri čemu su oni uvek veći od svoje tvorevine („deus semper maio r“). Tre
će, sva verska svetilišta ne ukazuju samo na moć država koje su ih gradile, već
izražavaju i volju za večnim životom. Četvrto, svojom veličinom, visinom i ob
likom ova temeljna zdanja svake kulture upućuju svakoga, bio vernik ili never
nik, na trajnost pred kojom zastaje dah i koja izaziva strahopoštovanje. O ovome
se u Otkrovenju Jovanovom (10,6) kaže: „da vremena neće više biti“. Od drveta
i kamena sagrade ljudi kuće bogova kojima se dive i pred kojima sebe uverava
ju da nije sve prolazno.
Umetnost stvara novu stvarnost, ali ne očekuje od običnog sveta da je
stvarno prizna kao pravu. U tome je ona slična religiji koja ne dozvoljava da se
bog poistoveti sa likom od drveta, kamena ili zlata. U društvu u kome paralel
no postoje različite kulture i ukusi, „arhitektura cilj socijalne komunikacije može
ostvariti samo ako je u stanju da se obrati različitim slojevima korisnika. A to joj
polazi za rukom budući da kombinuje različite arhitektonske jezike. Da bi se raz
likovala od monolitnog karaktera moderne, ona mora istovremeno upotrebljavati
bar dva arhitektonska jezika, dakle, mora udružiti, recimo, tradicion alni i moder
ni, elitni i popularni, internacion alni i region alni kod“.37
Veličina, visina i oblik tih svetilišta uglavnom odudaraju od običnih kuća
u kojima se odvija svakodnevni život. Ovde bi se mogla ustanoviti i neka protiv
rečnost: hrišćansko etičko učenje o skromnosti, povučenosti i poniznosti stoji u

37 V. Velš, Naša postmoderna moderna, IK Z. Stojanovića, Sremski Karlovci-Novi Sad
2000, s. 31. „Postmodernisti broje kao pitagorejci: oni počinju sa dva“ (op. cit.)
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neskladu sa visinom, veličinom i sjajem hramova! „Ta svaki život tek od rascepa
i protivrečja postaje bogat i cvetan“.38
I tako sam ja sa stanovišta običnog primaoca ili uživaoca umetničkih dela,
neopterećen filozofskim i naučnim pojmovima i teorijama o tim delima, progo
vorio iz vlastitog iskustva, jer je to jedino iskustvo koje imam, a za koje verujem
da nije manje vredno od iskustava mojih bližnjih, također primalaca ili uživalaca:
zar mi nemamo pravo da kažemo svoju reč o delima koja na nas deluju? A ona de
luju mnogostruko: osvajaju dušu i srce, pročišćuju ih, izazivaju suze i smeh, za
bavljaju, duhovno uzdižu. Jednom odvojena od umetnika, dela žive svojim neza
visnom životom, priznajući samo jedan manjak (gledaoce, slušaoce, čitaoce), ko
ji ih dovršavaju i otkrivaju njihova skrivena značenja, kojih stvaraoci možda i ni
su bili svesni: ni oni sami možda ne znaju šta je sve označeno u njihovim delima!
„Stara ideja da su umovi u to doba bili u krutom oklopu i da su umetnički simbo
li bili strogo kodifikovani morala je da bude proširena i modifikovana u svetlo
sti većeg broja činjenica“.39 U svetlu novih činjenica izgleda mi malčice sporan
stav našeg vrsnog pisca i mislioc a: „Građevine, a činilo mi se i misli, sastojale su
im se iz isuviše jasnih, oštrih oblika koji nisu podrazumevali da se njihov smisao
može domišljati. Bile su previše završene, kao da nisu dozvoljavale da se od njih
ode dalje ili da se shvate i protumače na više načina“.40
Umetnost, koja ima svrhu izvan sebe same, ne može biti umetnost. Arhi
tektura svakako ima i svrhu izvan sebe. Dakle arhitektura ne bi mogla biti umet
nost. To bi zaista bio stav koji nije do kraja valjano promišljen, jer arhitektura je
ste i umetnost.
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TEMPLE AS A HOUSE OF GOD
In all communities and all cultures, whether ancient or modern, people
have built houses of prayer for their gods, spirits, or ancestors. Temples have had
various shapes, but always a very prominent purpose: to celebrate, pray, and love
that in which one believes. Almost every period has expressed itself in its mag
nificent buildings, which were dedicated to secular or sacral needs and desires.
These are, generally, buildings which, in contrast to other constructions, excel in
size, height, shape, sublime purpose, and durability of message; and this by it
self causes admiration and awe. In many religious systems, God himself is called
an architect. He is understood as the builder of the universe; and house building
undertaken by men is seen just as a repetition and continuation of God’s original
creation – the universe as a big house.
Key words: temple, architect, cultures, god.

Радмило В. Кошутић
Филолошки факултет у Београду
(докторске студије културе)
marcusvalerius@libero.it

UDK: 2-523.4-1 ; 726:2-1
Originalni naučni rad
Primljen: 22. 5. 2012.

СВЕТО У СВЕТСКОЈ ДУХОВНОЈ
АРХИТЕКТУРИ
Резиме
Свето се у овом раду одређује као „прекид“ тока свакодневице. Тај
прекид свакодневног тока живота улази у сферу која превазилази људска
чула. Када се догоди једно такво искуство, које је Мирче Елиајде назвао
„јерофанија“, људи затечени њиме стварају структурално исте облике у
свим религијама. Најбољи опис оваквог искуства је библијска прича о Јако
вљевој лествици (Пост. 28, 10–19). Метод овог рада се састоји у открива
њу суштинских елемената наведеног библијског текста и, потом, у поређе
њу уметничких дела различитих религија. Сликама ће бити представљене
заједничке структуре у свим религијама, сједињење неба и земље и ствара
ње центра ходочашћа. У закључку ће се приметити да се живот савреме
ног човека се удаљава од првобитног светог и све више улази у профано што
се онда одражава и у делима савремене уметности.
Кључне речи: архитектура, земља, Јаковљева лествица, јерофани
ја, небо, олтар, профано, ходочашће, храмови, центар.
1. Свето и његове манифестације
Једном је кинески принц упитао мудраца: „Шта би учинио када би по
стао господар света?“. Мудрац му је одговорио: „Почео бих људима да об
јашњавам значења речи“.1
Слично је и са термином „свето“. Да би се разумео његов настанак и
развој неопходно је почети објашњењем речи и појма. У XX и XXI веку на
стале су додуше бројне расправе о феномену сакралног уопште. То понов
но давање важног места сакралном у теоријским истраживањима, указује
на то да је реч о једном сталном и неугасивом моменту људске опредељено
сти, као и повратку интересовања за религијско у ширем смислу, могло би
се сматрати нужном последицом краја једног историјског периода секула
1 Ries J. (2007) L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, стр. 21.
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ризације и обесвећења и потребе да се одмере његови трошкови. Сваки по
кушај да се анализира испољавање светог, међутим, крије одређене опасно
сти. Једна од најчешћих је да се свето обесвети, односно посвети на један
начин који заборавља специфичност свог „предмета“ кроз изуч
 авање рели
гије и људске историје. Према томе, изучавању о испољавању светог мора
се прићи методолошки опрезно, пажљиво и одговорно то јест потребно је
следити строги ток излагања који анализира појављивање и понашање ре
лигиозног човека различитих епоха и култура кроз историју.2 Тако нам је ар
хаични човек палеолита и неолита оставио многе трагове сопствених актив
ности попут homo habilisa и homo sapiensa. Али homo faberu и homo sapien
su се придодаје нова наглашена димензија попут homo ludensa и homo sim
bolicusa. Homo simbolicus се потрвђује кроз погребне обреде и лов, прона
лази астрални језик: дијалог са Богом, дијалог који је део космичке симбо
лике, симболике небеског свода, сунца, месеца и звезда.3 Симболи и са њи
ма скопчани симбологија и симболизам играју пресудну улогу у најширем
обиму људских постигнућа у уметности, књижевности, историји уметно
сти, али и у психоанализи, лингвистици, социологији, антропологији, ре
лигији, егзегези, култу, философији, теологији и егзактним наукама. Домен
симболике је постао тако широк од тренутка када je кроз друштвене пред
ставе и понашања ушао у општи културни амбијент. Ако се симбол схва
ти као онај знак који омогућава прелаз од невидљивог ка видљивом4 онда
је управо симболошка димензија човека најважнији чинилац као основа за
све културе. У сваком случају незамисливо је да се огромно културно и ду
ховно наслеђе човека може објаснити без претпоставке homo simbolicusа
као његовог аутора. Та наслеђа по свој прилици и нису ништа друго до плод
оног „космичког искуства“ човека који трага за објашњењем свог положаја
у универзуму. Два су можда најважнија заједничка елемента свеколике кул
турне и духовне заоставштине света: митови и обреди. Мит је света симбо
лошка прича којом човек оправдава своје постојање и присуство у универ
зуму. Обреди су симболошки језик помоћу којих човек настоји да достигне
онострану стварност којом потпуно улази у свет сакралног.5
2. Доживљај светог
У XX веку један од највећих лутеранских теолога Рудолф Ото напи
сао је књигу под насловом „Свето“6 у којој је, користећи феноменолошки
метод, успео да нам објасни заједнички појам свих религија, појам светога.
2
3
4
5
6

Ries J. (2008) L’uomo e il sacro nella storia dell’umanità, стр 22.
Ries Ј. Simbolo стр. 259.
Види исто, стр. 1.
Ries J. (2008), Мito e rito, стр. 31.
Оtto R. (1966), Il sacro
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Исто тако, један од највећих историчара религије свих времена Мирча Ели
јаде први је употребио израз „другородни грех“ не би ли објаснио пало ста
ње читавог савременог света и обесвећене културе. У својој књизи „Свето и
профано“ он излаже основне концепте који нам омогућавају да разликујемо
ова два појма. Посебно наглашавајући континуитет, то јест трајање и дис
континуитет прекидање тога трајања. Шта је то континуит ет? Свакоднев
ни живот иде увек једним те истим током: устајање, одлазак на посао, јело,
разонода и тако у круг. Ово смењивање дана и ноћи, свакодневних обавеза
и одмора, може се упоредити са безбројним морским таласима или са без
бројним брежуљцима и долинама који се непрекидно смењују али када се
испречи једна велика планина испред тих долина и брежуљака као на при
мер Хималаји, тај континуитет смењивања једног те истог је прекинут иако
се та планина суштински не разликује од осталих брежуљака.7 Свет једног
таквог континуитета научник би могао описати и анализирати. Сваку поја
ву би могао именовати, али не и ону која је настала „дисконтинуитетом“.
Из таквог „дисконтинуитета“ произилази принцип који прекида „континуи
тет“, понављање истог, које људско искуство само по себи никад није оства
рило, и због тога мора де се догоди преседан, који се појављује ван времена
и простора које је створио човек.8 Мирча Елијаде овај преседан назива „је
рофанијом“9, догађајем који прекида континуитет простора и времена, где
простор и време губе своју особину континуит ета, где трајање постаје дис
континуитет и сви предмети као и особе који су у додиру са „јерофанијом“
доживљавају преображај и постају свети. Чак и људи који се изјашњавају
као агностици или атеисти имају места која за њих имају посебно значење,
која се суштински разликују од осталих места: отаџбина, места првих љуба
ви, улица или трг града, неке стране земље коју су први пут посетили у жи
воту.10 Тако се на пример дрво или стена који се сматрају светим не разли
кују на први поглед од осталих стена или дрвећа али за човека који је пре
ко њих доживео мистичко искуство они представљају нешто потпуно друга
чије. На пример, цркве у данашњим модерним градовима или верски објек
ти, за већину људи не представљају ништа друго до обичне грађевине, ме
ђутим за верујућег човека ови објекти попримају потпуно другачију димен
зију. Преласком преко прага ових грађевина, човек залази у свет оностраног,
искорачује из профаног у свето. Тај праг представља границу два супротста
вљена света и као такав је био и граница њиховог раздвајања у древним ре
лигијама (Вавилон, Египат, Израел) и истовремено станиште разних божан
става која су спречавала продор нечистих сила.11 Ево једне дигресије у вези
7 Pfeiffer H., (1979) Sacro e profano nell’arte , стр. 121
8 Види исто, стр. 122.
9 M. Eliade, (1973) Il sacro e il profano, стр. 19
10 Види исто, стр. 21.
11 Види исто, стр 22.
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са уласком у храм: при уласку у неке православне цркве одмах ће се уочити
представа светих архангела Михаила и Гаврила као чувара улаза. Архангел
Михаило у руци држи мач као чувар улаза у храм а са десне стране улаза ар
хангел Гаврило држи свитак на коме пише“ стојим као писац у овом светом
храму да чисте уводим а нечисте одгоним“. Тамо где се догоди испољава
ње светог, део времена и простора губи особину трајања, трајање се преки
 ражава
да а сва творевина и људи који доживе искуство јерофаније се преоб
ју и постају свети. И управо ту где је испољавањем светог прекинут конти
нуитет, настаје свети предмет, било да је у питању дрво, или стена, на који
ма се пророцима или свецима визијом јавио Бог, а тај освећени предмет по
прима особину „центра“. Тој симболици центра Елијаде је посветио сери
је радова. У свим религијама постоји један простор светог у коме се догађа
испољавање изворног светог: храм, светилиште, космичко дрво, света пла
нина, сви простори који подразумевају прекидање са свакидашњим просто
ром како би се омогућило општење са „Небом“. Тако се показује да су сим
болика Неба и Центра зависне једна од друге. У месопотамској цивилизаци
ји светилишта су се звала Дуранки, што означава управо везу између неба
и земље, а у Вавилону Бабилану (врата богова).12 Уочава се да свето потиче
са небеса. Небеса изнад земље постају слика места где јерофанија привре
мено прекида нашу свакодневницу, а свето је тамо где небо додирује земљу.
3. Свето у уметности
Директно искуство Богом, невидљивим светом, које су неке особе до
живеле назива се мистичко искуство. Ово искуство не може бити доживље
но у свакодневици. Најсуптилнији облик оваковог искуства се доживљава
кроз сан13, како наводи Павле Флоренски на првим страницама своје књи
ге „Иконостас“. Тако је вавилонски цар Гудеа видео у сну богињу Нидабу
која му је представила плочу на којој су се налазиле звезде а један бог му је
открио скицу будућег храма.14 Апостол Павле је приликом путовања у Да
маск доживео чудесно преоб
 раћење, које је у потпуности изменило његов
живот. Овакво искуство, Рудолф Ото у својој књизи „Свето“ назива Misteri
um tremendum et fascinandum.15 Међутим, стихови из књиге Постања најбо
љи су и најупечатљивији пример који илуструје основу сакралне архитек
туре широм света.
А Јаков отиде од Вирсавеје идући у Харан. И дође на једно место, и
онде заноћи, јер сунце беше зашло; и узе камен на оном месту, и метну га
себи под главу, и заспа на оном месту. И усни, а то лестве стајаху на земљи
12
13
14
15

Ries J. Simbolo стр. 272.
Florenskij P. (1999), Le Porte Regali, стр 20.
Еliade M. ( 1973) , Sacro e profano, стр. 44.
Otto R. (1966), Sacro, стр. 27.
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а врхом тицаху у небо, и гле, анђели Божји по њима се пењаху и силажаху;
И гле, на врху стајаше Господ, и рече: Ја сам Господ Бог Аврама оца твог и
Бог Исаков; ту земљу на којој спаваш теби ћу дати и семену твом; И семена
ће твог бити као праха на земљи, те ћеш се раширити на запад и на исток и
на север и на југ, и сви народи на земљи благословиће се у теби и у семену
твом. И ево, ја сам с тобом, и чуваћу те куда год пођеш, и довешћу те натраг
у ову земљу, јер те нећу оставити докле год не учиним шта ти рекох. А кад
се Јаков пробуди од сна, рече: Зацело је Господ на овом месту; а ја не знах.
И уплаши се, и рече: Како је страшно место ово! Овде је доиста кућа Божја,
и ово су врата небеска. И уста Јаков ујутру рано, и узе камен што беше мет
нуо себи под главу, и утврди га за спомен и прели га уљем. И прозва оно ме
сто Ветиљ, а пре беше име оном граду Луз. (Пост 28,10–19).16
3.1. Елементи светих грађевина
3.1.1 Спој неба и земље
Јаковљева лествица нам приказује све елементе који се могу примени
ти на архитектуру светих грађевина широм света. Као први елемент могао
би се издвојити спој неба и земље. Тако звоник, купола или апсида као по
лукупола, морају да предочавају везу између земље и неба. Купола и апси
да су слике велике плаве небеске куполе на којој живи Бог јер небо предста
вља Божију кућу. Небо изгледа као купола са зенитом и округлим хоризон
том као савршеним кругом. Први елемент има значење лествице преко ко
јих анђели силазе и пењу се.
И усни, а то лестве стајаху на земљи а врхом тицаху у небо, и гле, ан
ђели Божји по њима се пењаху и силажаху (Пост 28,12).
„Ово сједињење се може приказати преко звоника, пагоде, минарета,
пирамиде, или преко слике неба представљеног у куполи“.17 Због тога што
небо „јерофанијом“ залази у земаљски свет, купола и апсида скоро увек су
уметнички украшени темом теофаније. Ветиљ (Бет-ел, Божија кућа) је јед
но од великих палестинских светилишта. Људи су ишли на ходочашћа на
слична места. Искуство ходочашћа и додира с Богом „јерофанично“ је при
сутно у сваком хришћанском храму. Јерофанија је истакнута низом стубо
ва наоса или карактером центра са средишњим планом који има облик ку
поле. Свим средствима фигуративне и декоративне уметности хришћански
уметници су у свим епохама настојали да дају црквама изглед небеског све
та, да у њима учине видљивим основни карактер светог места које предста
вља небеску капију.18
16 Стари завет ( Даничићев превод)
17 Heinrich P. (2007), Il sacro come fondamento della bellezza, стр 60.
18 Види исто, стр. 64.
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3.1.2. Освећење предмета

„И уста Јаков ујутру рано, и узе
камен што беше метнуо себи под главу,
и утврди га за спомен и прели га уљем“.
(Пост 28,18)
Дакле, Јаков је узео камен на ко
ме је спавао и усправивши га полио га је
уљем. Други елеменат је освећење пред
Kупола малог храма светог Саве мета кроз кога се испољило мистичко ис
куство, то јест одвајање свете уметности
у Београду
или архитектуре од профаног света. Ово
одвајање се врши помазањем и прекрива
њем драгоценим материјалима, уметнич
ком обрадом споља и изнутра а та умет
ничка обрада носи спомињану симболич
ку раван.19 Ова два Јаковљева поступка,
уздизање стене из водоравног у усправ
ни положај и преливање уљем предста
вљају модел и основну структуру светог
у уметности које се још зове и „секундар
но свето“.20 Увек се наиме мора правити
разлика између изворног, „примарног све
тог“ које је доживела једна особа као Јаков
у сну и с друге стране архитектонских и
Kупола светог Петра у Ватикану уметничких грађевина „секундарног све
тог“. Сва религијска уметност мора да ис
пољи непрекидно помазање и да нагласи
раздавајање од профаног. Ово нас упућује
на причу која је осликана у светилишту и
због чега се гради посебно место у њему
самом (олтар). Светилиште је нешто што
привлачи све стране света, што ствара вр
сту ритма између светог и профаног. Сје
дињење неба и земље треба да буде уоч
љиво што је прво начело светог. Без сум
ње, у хришћанској цркви су присутна два
Kупола Ал-Аксе у Јерусалиму
елемента, примарно и секундарно свето.
„Црква је истовремено место за вернике, симбол небеског града, божанска
држава, а та симболика је материјализована кроз куполу која је преко луко
19 Pfeiffer H., (1979) Sacro e profano nell’arte , стр 124.
20 Види исто, стр. 125.
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ва ослоњена на стубове“21 и представља Јаковљеву лествицу. „Симболичка
представа духовног и нематеријалног са свим теолошко-мистичким импли
кацијама представљена је у материјалном, у црквеној грађевини. Симболи
зам цркве има једну врсту значења и односи се на једну целину, међутим ма
настирска црква је само део насеља које по својој суштини такође садржи
елементе просторне симболике у складу са хришћанским богословским ми
шљењем. Манастир као целина са црквом, као небеском кућом, и осталим
грађевинама је имао свој симболички смисао. Манастирски улаз је у правцу
излазећих зрака сунца, на истој страни као и улаз у храм, јер се са источне
стране очекује и други Христов долазак а на тој истој страни са налази и рај.
Улаз служи да припреми верника за улазак у цркву, која представља Центар,
најзначајнију тачку целине. Ако црква на Истоку има значење божанске др
жаве, са куполом представља небески свод, онда се симболички смисао це
локупног манастирског простора мора посматрати у том светлу.22
3.1.3. Олтар и жртва
Посебан део светилишта који смо поменули је олтар. Чим су људи
осетили потребу да божанствима принесу жртву осмислили су посебно ме
сто за ове сврхе. Вероватно је да су први примери олтара изгледали као го
мила камења или земље, погодни за ватру и приношење жртава на истој.
Праисторијском човеку су за ту намену служили мегалитски споменици. Са
аутентичним олтаром се по свој прилици први пут се сусрећемо када Каин и
Авељ приносе жртве Богу иако Стари завет не доводи у везу њихова имена
са оваквом врстом споменика. Олтаре су такође подигли Ноје после потопа
(Постање 8:20); Аврам у Сихему (Прва Мојсијева 12:7), Ветиљу (Прва Мој
сијева 12:8, 13:4), Мамрији (Прва Мојсијева 13:18), на месту где је требало
да жртвује свог сина Исака (Постање 22: 9); затим Исак и Јаков у Вирсавеји
(Прва Мојсијева 26:25; 46:1), као и у Галаду (Прва Мојсијева 31:54). У доба
судија и царева, захваљујући њиховој склоности ка идолопоклоничким бо
говима, Јевреји су подигли олтаре Баалу и Астарати (Иштар), Молоху, а овде
се може навести и златно теле које су направили у пустињи током лутања.23
Разумљиво је да су први олтари подизани на узвишењима, врховима
брда и брежуљака. Хананска узвишења су била близу великог и хладовитог
дрвећа усред којег су била освећена места за жртвоприношење. У хинду ре
лигији, на пример, олтар садржи углавном слике и статуе богова и богиња.
Олтари таоизма су подигнути у част традицион
 алних божанстава и духова
предака.24 Таостички олтари могу бити подигнути у храмовима или у при
21
22
23
24

Поповић С. (1994) Крст у кругу, стр. 46.
Види исто, стр. 46.
http://www.newadvent.org/cathen (altars in the scripture)
Ries J., (2005), Cristianesimo, Religioni e Culture стр 447.
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ватним кућама. Строги прописи традиције описују како предмети морају
бити распоређени у храмовима, али народни обичаји у домовима су много
слободнији.25 Најстаријим обликом жртвовања сматра се приношење људ
ске жртве, за шта је пример Аврамовог жртвовања Исака. Разуме се да је да
леко чешће жртвовање животиње (јарац, овца, бик, и тако даље) а занимљив
је и случај формалног жртвовања које срећемо у Небеском храму у Пекингу.
Тамо се уместо правог жртвовања формално подргева фигура порцеланске
краве. Овакво или онакво жртвовање је у сваком случају суштинско свој
ство свакога култа и средиште сваке религије. Место жртвовања је олтар,
али тек божанско „уплитање“ од њега ствара светилиште. Као пример мо
гао би послужити, одлазак Енеја у шестој књизи Енеид
 е пророчици Сиби
ли, која је истовремено и свештеница у Куми, која му предсказује муке које
ће га задесити у Лацију.
По Сибилоном упутству, Енеја
откида златну грану и заједно са про
рочицом, кроз Авернијску пећину, си
лази у подземни свет. На реци Стикс
њих двоје ће угледати духове неса
храњених људи, који не могу да пре
ђу реку, међу којима је и крманош Па
линур, који им прича о својој судби
ни молећи их да га сахране. Као што
је чином жртвовања Енеја пронашао
своје претке, тако се свако жртвовање
Сибилина пећина у Куми)
чини да би се из видљивог прешло у
невидљиво. Дакле, пролазак између
видљивог и невидљивог света, дога
ђа се управо кроз приношење жртве.26
У Куми, такође, наилазимо и
на Аполонов храм, где је олтар сме
штен између степеништа а изнад ње
га се налази жртвеник. Дакле, олтар
и жртвеник се налазе изнад степени
шта, где се у исто време налази и бо
жанство. Аполонов храм и статуа су
унутар куће што је разлог за постоја
Аполонов храм у Куми
ње врата која морају да буду уочљива,
јер све што је важно у уметности мора бити видљиво. У том погледу може
се издвојити пример Јерусалимског храма, у којем је олтар смештен између
25 Види исто, стр. 453.
26 Ries J, (2007) Mito ed il suo significato, стр 89.
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два херувима“.27 Овде још немамо идеју о субјективности, која ће бити ви
дљива тек много касније у италијанској ренесанси.
3.1.4. Олтар, трон и рај
Након античког периода, осврнимо се на случајеве у ранохришћан
ских храмова у којима је Христос приказан на царском престолу. Христо
во место на престолу је призор који подсећа на римске и византијске царе
ве који су седели под балдахином, на
месту за трон. Апсиде римских бази
лика биле су намењене само владару,
конзулу или судији.
Бити на царском трону могуће
је само Богу који је својом љубављу
према човеку постао човек, Богу коме
хришћани узвраћају своју љубав уче
ствовањем на литургији. Дакле, овом
представом су спојене две идеје, једи
ног божанског цара и Христа. Ово је
основна идеја о хришћанског олтара.
Мозаик Свете Софије у Цариграду
Олтар је средиште четири стране све
та, четири стуба балдахина, он је у равни је са куполом неба на којој је пред
стављен Христос Сведржитељ, владар кога прате четири бића који најављу
ју Откровење и Божију славу, а која су касније поис товећена са четири је
ванђелиста.28 Након овог раног периода имамо револуцију у хришћанској
архитектури када се прво гради олтар а затим и све остало око њега. Хри
шћанска базилика, и касније катедрала, настављају и проширују ове симбо
ле. С једне стране црква је замишљена као подражавање небеског Јерусали
ма, још од времена раног хришћанства, а с друге као репродукција раја или
небеског света. „Четири унутрашња дела цркве су симбол четири главне тач
ке света. Унутар цркве је Универзум. Олтар је рај који је увек на истоку. Цар
ска врата светилишта се зову такође „Рајска врата“. Током Ускршње неде
ље ова врата су стално отворена током читавог обреда. Значење овог обреда
је објашњено у ускршњем канону. Христос је васкрсао и отворио врата ра
ја. Међутим, запад је симбол таме, муке, смрти, вечног станишта мртвих ко
ји чекају васкрсење и коначан суд. Византијска црква као слика света, оте
лотворује и освећује свет.“29

27 Hani Ј., (1996) Il simbolismo del tempio cristian o, стр. 117.
28 Hani J. , (1996) Il simbolismo del tempio cristian o ,стр 121.
29 Mircea, (1973), Il Sacro e Il Profano, стр 44.
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4. Свет, историја и свето

Говорећи о сакралном у архитектури узели смо у обзир античке и хри
шћанске примере уметности, и навели причу о Јаковљевој лествици из Ста
рог завета. Ипак треба нагласити да се структуре оваквог небеског светог
налазе у уметности свих цивилизација света. Може се рећи да се без разуме
вања структуре светог, тешко може схватити уметност прошлости.
Пример Јаковљеве лествице је приме
њив на неколико светих грађевина и пред
мета широм света, као што је космичко др
во и његов значај за архаичног човека. „Ко
смичко дрво се налази у средишту универ
зума, испољава живу стварност вечног об
нављања. Симбол универзума, плодности,
здравља, бесмртности повезан је са светим
простором и представља се као архитип све
Пример олтара
тог дрвећа. За свето дрво везан је симболи
у хришћанској цркви
зам успињања. Успињање означава надвиси
вање, превазилажење људских могућности. Дрво и стуб се у обе Америке
сматрају светим као посредници између богова и људи (врховног бића, сун
чаног бога, националног јунака, митских предака), другим речима општење
се догађа управо преко дрвећа и светог стуба. И у Азији стуб или свето дрво
симболишу Космичко Дрво, Axis Mundi (осу света). Пењући се на дрво или
стуб, шаман или маг се пење на небо. Такви симболи осе света увек су у од
носу са идеологијом у којој је се испољава успињање на небо и општење са
божанским бићима која на њему обитавају“.30
4.1. Успињање
Успињање представља једно од најстаријих ре
лигиозних испољавања. Оно је друго име за лично
општење са боговима и на тај начин се надилазе људ
ска ограничења. Планина у симболици представља
простор оностраности, сусрета са Оностраним, и као
простор теофаније и јерофаније она је место речи Бо
жије, Његовог испољавања, Његовог сусрета са чове
ком. Космичка планина се уздиже усред света, њој су
прилагођени храмови, светилишта, палате… У Ин
дији, планина Меру је присутна у свим митологија
Свето дрво, оса света ма. Персијанци спомињу митску планину Хара Бере
30 Eliade Mircea (2002), La nascita mistica, стр. 113-117.
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заит и, а Стари завет планине Синај, Хорив, Геризим, Сион и Голготу. У ве
ћини светских религија, градови, храмови и светилишта су сазидани по узо
ру на небески свод.31 Занимљиво је и то да уместо природне планине у Ва
вилону постоји вештачка планина са које бог Ел баца муње. Она се звала зи
курат и била је сазидана тако да омогући божанству да сиђе на земљу. Један
храм је био подигнут на самом врху овога зикурата да би дочекао божанску
статуу. Други храм се налазио у
основи зикурата и био је место
прихватања божанског госта.
Степеници су повезивали тера
се између њих. У Ларси, зикурат
је означавао кућу као спој изме
ђу неба и земље. У Асуру је зи
курат био кућа планине-универ
зума, а у Борсипи кућа седам не
беских и земаљских водиља, то
јест седам планета.32
Исти случај је и са Егип
том, где имамо пирамиду као
Зикурат у Уру
најдревнији симбол свете пла
нине. Она представља надград
њу фараонове гробнице у вре
ме Треће династије. У Сакари,
степенаста пирамида се налази
испред царске палате. Ова ка
мена зграда, једна од најстари
јих на свету подигнута је у част
фараона Ђосера.33 Требало је да
омогући фараон
 има покојници
ма да се домогну небеске власти
у загробном животу и да се та Пирамида у Сакари, подигнута од Имхотепа,
ко успну до самога сунца. Дру Ђосеровог архитекте, око 2650. пре Христа
ги египатски симбол свете, ве
штачке планине је обелиск, ве
лика монолитна гранитна игла подигнута испред храмовних стубова. Обе
лиск је симбол исконског места са ког је сунце зауз ело место приликом ства
рања света. Пирамидални врх је обложен чистим златом и представља само
сунце. Тако је обелиск симбол космичке планине која је сунцу дала полет,
симбол сунца који се креће преко небеског свода.
31 Ries J. L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro, стр. 281.
32 Eliade Mircea(1992), Symbolism, the Sacred and the Arts, стр 61.
33 Ries J. L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro, стр. 285.
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4.2. Силазак неба на земљу

Преселимо се у Кину („центар све
та“), у Пекинг. Тамо се налази веома за
нимљива грађевина, таоис тички Небески
храм. Њега сачињавају три терасе у обли
ку прстена, једна испод друге. Највиша се
зове Земаљска планина у којој се за по
 ен као све
годно време молио цар обуч
штеник. Средња тераса се зове Кућа не
беског господара а најнижа Сала моли
тве за погодну жетву. У потоњој се цар,
овом приликом обуч
 ен у злато, молио, бу
дући да је био и свештеник, за благосло
вену жетву. А мандарини су се током мо
литве облачили у плаво јер је оно боја не
ба. У небеском храму се, обратимо пажњу,
налазе три терасе (Павле се вазнео на тре
ће небо, Данте ствара своју комедију у три
Обелиск фараона Сенусрета I,
сти
ха). Број три је „кроскултурално“ вео
XVIII век пре Христа
ма значајан. Представља број сједињења
неба и земље. Три је, како кажу Кинези, савршен број, израз свеукупности
и довршености.34
Што се будизма тиче, његова јеро
фанија представља известан преседан. За
што? Зато што се јерофанија догађа кроз
Будино тело, његову статуу, његова ста
туа постаје светилиште. Нису ретка тума
чења према којима оваква „антропоцен
трична“ оријентисаност искључује буди
зам из дело(круга) религија. „Седети у ус
правном положају, удубити се у самог се
бе, презрети самог себе, отићи у непосто
јање, претворити се у ништа је најбитни
ја одлика будизма.“35 У овом мистичком
искуству када човек достигне ништавило
храм неба у Пекингу сазидан
оно постаје славно просветљење које кре
1406-1420 за време цара Јонгла
ће од срца и човек тада бива обасјан злат
ном светлошћу. Овакво мистичко искуство је имао Буда када је медитирао
наспрам страшних доживљаја као што су болест и смрт. Овом пасивношћу
34 Chevalier J., (1983), Rječnik Simbola стр. 711.
35 Ries J. L’uomo religios o e la sua esperienza del sacro, стр. 215.
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се добија надахнуће и просветљење. Овде имамо ореол
који је као израз тог просветљења. На неки начин је па
сивност и онај сан преко којег је Јаков доживео мистич
ко искуство.
4.3. Лествица
Можда је модел лествице најлакше приказати
кроз џамију. Џамије су објекти својствени исламској
религиозној уметности, који се познају по неколико
специфичних детаља. Минарет нас стално подсећа на
лествицу. Одоз го, са минарета се шири
глас мујезина који вернике позива на мо
литву. „Порекло минарета није нам до
бро познато, можда потиче од узора си
ријских монаха столпника који су се под
визавали на врху стуба или стене и који
су веровали да ће кроз строги пост и мо
литву умртвити своје тело и тиме спаси
ти своју душу“36. Џамије могу бити раз
личитих облика. Централни део је нај
чешће у облику коцке, на чијем врху је
Султан Ахмедова плава џамија,
једна или више купола. Куполе предста
XVII век
вљају небо. Унутрашњи део куполе ко
ји је украшен звездама и елементима би
ља истовремено је и симбол раја. Са боч
них страна се налази један или више ми
нарета – који личе на куле. Врх минаре
та је зашиљен и има облик купе, обич
но урађене од неке металне конструк
ције, најчешће од бакра. Унутар џамије
у зиду који је окренут ка Меки форми
ра се мање удубљење, ниша, које се на
зива михраб, који такође представља ма
ли небески свод, одакле имам предводи
молитву.
Профано и обесвећење светог
Наведена места и прилике служе
само за једно дубоко схватање светога у

Михраб

36 Ries J., (2005), Cristianesimo, Religioni e Culture, стр. 545.
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цивилизацијама које су нестале и које су још присутне. Скоро у сваком тре
нутку сусрећемо се са расправама теолога данашњице о освећењу и обе
свећењу духовних грађевина широм света. Расправљајући о овој теми они
тврде да су савремено хришћанство или савремена секуларна цивилизација
одавно превазишли разлику између светога и профаног. Смрт Исуса Христа
на крсту, може бити протумачена као потпуно обесвећење. Издахнуо је „ван
светог круга“, „светилишта“, „центра“ светог града, Јерусалима. Можемо се
запитати постоји ли профанија чињеница од распећа, страшне казне наме
њене само робовима и најтежим пре
ступницима. Тако се и Христова кр
сна смрт ван Јерусалима данас пове
зује са потпуним прекидом и потпу
ним удаљавањем савременог човечан
ства од појма светог. За профано се ка
же да је све оно што се налази ван све
тог круга. Профано се може одредити
само у свом односу са светим. Да би
смо објаснили ово схватање узмимо
један пример. „Света уметност се мо
же поредити са биљком, цветом који
је још увек добро укорењен у земљу,
тамо где је никао. Профаност насту
па када се тај цвет ишчупа и стави у
вазу. Није тешко открити корене све
тог у профаној уметности. Сви поје
диначни елементи профане уметно
Мадона каноника ван дер Паелеа,
сти имају свој корен у сакралној умет
Ван Ајк 1436.
ности. Детаљи, мртва природа, јабука,
ваза или предео који красе на пример
Мадону, Јан ван Ајка, двеста година касније постају профани предмети у
холандском сликарству. Овакви предмети су некада чинили део једне све
те слике. Елементе профаног су попримили тако што су се заувек одвојили
од свете личности коју су пратили. На пример, цветови који су једном сим
болично изражавали врлину светитељке сада се појављују у профаности“.37
Не тако ретко одвајање светог је постало тако упечатљиво да многи уметни
ци нису свесни чињенице унапред одређених форми које су користили а ко
је су раније имале својство светога.
Световна уметност је данас под великим утицајем очајања, сукоба ме
ђу људима, који су једни од других одвојени у борби класа. Савремени град
је изгубио свако мерило светог. Човек се не усредсређује на Бога. Имамо
димњаке творница. Дрвене фасаде су претворене у грађевине. На Западу, та
37 Pfeiffer Heinrich, (1979), Sacro e profano nell’arte? Стр 127.
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мо где су некада биле цркве и манастири
сада су виле богаташа. Такмичарски дух
изградње катедрала замењен је изград
њом објеката великих трговинских ла
наца; материјалне вредности преовлада
вају над духовним и сакрална архитек
тура Запада мења се у складу са новона
 ијом, попримајући све ви
сталом ситуац
ше елементе профане архитектуре, при
том губећи традиционалне елементе са
кралности. Индустријализација је нај
страшнији противник светог, уништи
ла је свето као аутентични израз религи
је у архитектури. Узмимо за пример Њу
јорк, Вулворт, Катедралу трговине, која Катедрала трговине 1913. Њујорк
без сумње подражава елементе светог у
профаном свету (највиша грађевина на
свету пре Првог светског рата). Грађеви
на несумњиво подсећа на цркву готског
стила.
Такође, на пример, десакрализа
цију можемо да уочимо код Пикасових
„Госпођица из Авињона“ које подсећа
ју на Парисов суд. Овде су богиње за
мењене проституткама а небо је поста
ло тмурно и хладно, док су им лица уни Рубенс, Парисов суд, око 1636. год.
штена и личе на маске примитивних љу
ди. Шта чини десакрализација? Користи
облике светог да покаже важећу позади
ну древних митологија као чисти облик.
Не занима је више садржај. Ретко ко се
бави овим паралелизмом. Све постаје
као разбијено огледало.
Профано има пуно право да се
разликује од светог под условом да ово
разликовање не означава прекид везе
са светим. Једном откривено, профано
увек настоји да буде израз радости жи
вота, исто као што и Бог жели да Њего
ва творевина буде радосна, радост ства
ралаштва, радост свих лепота на свету.
Профана уметност дакле тражи своје Пикасо, госпођице из Авињона, 1907. год.
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првобитно значење у радости стварања. Али профана уметност не изража
ва само радост већ и бол, неправду, смрт и уништење. Радост доноси са со
бом опасност од површности и депресије. Међутим бол, у себи садржи ти
шину и ствара у души дубоке просторе који омогућују да се прихвати свето.
Бол је заправо профана појава која оставља особу по страни, уводећи је та
ко у ону инфериорност у којој се открива свето.
Фотографије двеју цркава, католичке која се увелико прилагођава мо
дерном начину живота својих верника (који су након Другог светског рата
променили систем вредности) и православне која се дуго држала традици
оналног (негујући национално), ипак са видљивим „искорачењем“ можда
најбоље приказују невоље и дилеме преживљавања и прилагођавања светог
у једном вре
мену које му,
начелно, није
наклоњено.

Црква светог Енгелберта у Келну

Црква светог Димитрија у Новом Београду
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The sacred is the „interruption“ of the course of everyday life. The inter
ruption of the flow of everyday life enters into the realm beyond human senses.
When such an experience occurs, Mircea Eliadea called this phenomenon „hier
ophany“. Humans who faced this have created the same structural forms for it in
all religions. The best description of that experience is the biblical story of Ja
cob’s ladder (Gen. 28, 10–19). The method consists of the revelation of essen
tial elements by the biblical text, which is compared with artworks in different
religions. A common structure within all religions will be presented through pic
tures, the union of heaven and earth, and through the creation of pilgrimage cen
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the profane, as can be seen in contemporary art.
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RELIGION – VARIETY OF MEANINGS
AND APPROACHES: A FEW THESES
Summary
In this paper we have attempted to reconstruct and summarize some im
portant theses and approaches regarding the concept of religion that show the va
riety of meanings collected under the heading of ”religion“, as formed by some
known philosophers and theologians. The competing definitions of religion (‘what
does ”religious believer“ really mean?’) are viewed as being grounded on dif
fering epistemological models ”surmounting“ religion, on models of philosophy
of religion, on the method of explication and on the method of comprehension.
Key words: knowledge of religion, definitions of religion, philosophy of
religion, theology, epistemological models.
Many contemporary authors pay attention to the great variety of meanings
put under the heading of „religion“, analyze the philosophy and logic behind the
„Tower of Babel“ (Lambert 1991) of definitions of religion.
The French scholar P. Gire distinguishes – „at the dawn of the third millen
nium“ – three epistemological models in which the intelligibility of the religious
phenomenon is explained in philosophical terms (Gire 2004: 284) : 1) the specu
lative model – Spinoza, Kant, and most representatives of German classical phi
losophy; 2) the inversive model – Ludwig Feuerbach; 3) the genealogical mod
el: religion becomes intelligible when its social, cultural, and psychological gen
esis is revealed.
P. Gire qualifies all three models as philosophical means of surmounting
the religious phenomenon through philosophy-based assumptions regarding the
manifestations of religion (Gire 2004: 289).
According to J. Greisch, (Greisch 2004:85) there are five models of phi
losophy of religion: the speculative (Hegel), the critical (Kant, Tillich, Troeltsch,
Feuerbach, Nietzsche, etc.), the phenomenological (Scheler, Eliade), the linguis
tic (Frege, Wittgenstein, Evans, etc.), and the hermeneutic (Ricoeur) (Raynova
1997:26).
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J.-F. Mattéi perceived the destructive spiritual and value impact on mod
ern culture of the abolishment of the transcendent by modern philosophy (Mat
téi, 2004: 330).
The basic philosophical-anthropological assumption on which the critical
approaches to religion are based, is a specific notion about humankind and its
place in the world, particularly the antinomy between Man’s essence and ex
istence. The concept of religion is linked by these thinkers with human exis
tence, with Man’s alienation from his human essence (Marx, Feuerbach), or with
the inferior, undeveloped, non-essential stage of Man’s development (Freud, Ni
etzsche). A logical corollary of this understanding of religion is the expectancy of
its end, its passing away once Man has achieved his mature, essential state of be
ing, once essence and existence are brought together, either through scientific and
social progress or by the attainment of a mature human capacity for love, for ac
ceptance of Man’s specific mission, acceptance of freedom, etc.1
Post-modern situation was born in a fight against and through denying the
spiritual tradition (philosophical, e. g., J. Derrida in „Literacy and Difference,”
religious, etc.). Strengthening the relationship with humanistic line in this tradi
tion is in fact strengthening the tie between people and times, between genera
tions and their way of thinking. This is resistance to the weeds of cultural oblivi
on which deprive modern man’s thinking and acting of a direct access to and sup
port by accumulated wisdom.
In modern times phenomenology and hermeneutics have proposed a radi
cally new philosophical approach to the phenomenon of religion, which refuses
to philosophically „surmount“ it; this trend attempts to interpret religion by trac
ing its inner logic, its specific invariants and language, its attitude to Man. Re
searchers have found shortcomings in these new approaches, in which - they be
lieve - the philosophical horizon is lost. These authors stress the imperative need
for a multi-dimensional approach to the complexity of religion; that the principle
of religious pluralism should be grounded through a philosophical approach that
transcends specific religions; and that, on this basis, an „ethics of dialogue“ be
tween religions should be built, of the kind that could hardly be achieved in the
framework of the separate branches of specialized study of religion, nor within
the limits of theology, which is usually connected with a specific religion.
The philosophical and research approaches to religion have met with criti
cism by religious philosophers, theologians, and also by separate researchers, es
pecially in the 20th century. The grounds of their criticism is that they perceive
religion as being an absolutely autonomous, unique sphere, which cannot be ex
plained and defined through factors lying outside it. In order to understand reli
1 More detailed information: Bogomilova, N. Religion and Human Essence: Classical Ide
as, Sofia:Acad. Publishing House „Prof. Marin Drinov“, 2010; E-book: http://www.baspress.com/
pic/mp3/bReligia-content.pdf
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gion, the scholar must take part in religious experience, must become a believer,
and must see religion from the inside.
Quite a few contemporary authors, motivated by the post-modern spirit of
pluralism and tolerance, try to show the compatibility between theological and
philosophical approaches to religion and its definition, thus hoping to overcome
the „schizophrenic split in culture“ (P. Tillich) between reason and faith. A num
ber of prominent 20th century philosophers have viewed this stance positively;
among them are Habermas, Marcuse, Derrida, Gianni Vattimo and others. Rich
ard Rorty also believed that the intellectual grounds for the war between science
and theology have been swept away with the expansion of anti-historicism and
anti-essentialism in philosophy and the social sciences.
The view that philosophy and theology are „extra-scientific“ interpreta
tions of religion, with a „a personal stake“ in the matter, as opposed to the synthe
sis between the cultural-historical and the phenomenological approach, perceived
as scientific approaches that overcome the one-sidedness of philosophy and the
ology, is another possible way of interpreting this relationship. This variant has
been analyzed by the Italian scholar C. Prandi. According to him the new social
sciences (anthropology, sociology, psychology, and linguistics) have given great
er depth to historical knowledge of religion, and have done so without the inter
vention of theology (Prandi 1995: 64).
This specialized knowledge of religion has developed with special inten
sity in the second half of the 20th century. According to Prandi, this trend took
place in struggle and confrontation with theology and philosophy, for the trend
was „a captive of two legacies: the apologetic and the positivist“. Prandi believes
that these „legacies“ deflected the science of religion from its true scientific spirit,
for they purposed to show the superiority of Christianity over other religions (the
ologies) or else (positivist philosophy) to demonstrate religion was unnecessary,
superfluous and inevitably doomed to disappear. According to Prandi, the crisis
in positivism at the end of the 19th century brought to the fore a different episte
mological focus in the study of religion. The method of comprehension was indi
cated as the opposite of explicatory reductionism theory; comprehension was the
direction taken by the phenomenology of religion, which proceeded from the idea
of the „absolute autonomy” of religion.
***
Various psychological theories approaching religion as an inner process,
as based in the individual person, had already appeared in the 19th century. In
the first half of the 20th, the ideas of Sigmund Freud and of William James in this
area became highly influential, especially after World War I; the research of Wil
helm Wundt primarily dealt with the psychological impact of religion upon social
groups and communities. Particularly in the works of E. Durkheim and Max We
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ber, psychological theories interacted with sociological ones, since any analysis
of social norms and institutions inevitably involves, as known, the question as to
who is included and engaged in them. A variety of definitions have been proposed
in the framework of these specialized scientific approaches, ranging in number
from 58 to 500. Here are some of the elements in terms of which religion is stud
ied: human behavior and practice; religious thinking and faith; religious feelings
and experience; affiliation to religious communities and institutions; the impacts
of religious orientation on non-religious behavior.
In the traditions of sociological research, religion is defined in the context
of its analysis as part of the complex system of a concrete society, and as con
nected with that society’s relations of power, property, production, and morality.
The concrete historical type of religious notions, relations, and functional pow
er in a society are deduced from the concrete interrelations between individu
al and groups in it, between its leader and masses, its type of productive activity
(agriculture, hunting culture, urban or rural type), geographical features, proxim
ity and contacts with other cultures, etc. The contemporary German sociologist
of religion Horst Helle distinguishes three key epistemological paradigms, and
definitions stemming thereof, in the scientific study of religion and specifically
in the sociology of religion: those of Durkheim, of Simmel, and of Weber (Helle
1994:58). Helle sees Weber’s approach as being a synthesis of the epistemologi
cal paradigms of Durkheim and Simmel.
Anthony Giddens links the development of Western sociology – and re
spectively the sociological study of religion as a component of the social whole
– with late 19th and early 20th century integrative social trends, which sought to
counteract the disintegrating effects of individualism, revolutionary trends, etc.
In other words, the studies of religion, the development of the notion of
„religion“, tell us as much about the cultural „ideology“ of the researchers as they
do about the object of research itself. This cultural „ideology“ is evident even in
ethnographic and historical studies on separate religions: in the explanation of
their origin, in notions of evolution and progress from „lower to higher forms“ of
religion, in the notion of the functions of different religious forms.
It seems to us that the variety of meanings of the notion of „Religion“ and
the definition of religion would be analyzed fruitfully within the framework of
some methodological and value perspectives in order to:
– Transcend the variety of, and confrontation between, cognitive approach
es, philosophical traditions and trends, and disciplinary distinctions in defining
religion; to analyze these distinctions in terms of „human facts“, in terms of ef
forts of human reflection to become aware, and make sense, of Man’s multi-fac
eted nature and essence, by various means (through reason, feelings, fantasy, the
ory, mythology), and to enhance human nature transcendently as a rational/di
vine imperative and ideal raised above the contradiction-ridden, „sinful“, empir
ical being of Man;
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– Overcome the one-dimensional confessional approach to religious phi
losophy by revealing the differences in the views of philosophers and theologians
belonging to the same religious confession, differences determined by the specif
ics of the philosophical-anthropological core of their ideas;
– Reconstruct some of the basic conceptual „nodes“ of knowledge, and
definition, of religion – the cognitive focus on religion began with, and is usual
ly related to, the rationality and freedom of the Enlightenment, both in the apol
ogetic and critical aspect, and eventually led to „dejected Man“, who was later to
become the „main character“ of post-modernism;
– Add new arguments in support of the theoretical and axiological impor
tance of universalistic philosophical-anthropological discourse for interpreting
and defining the essence of religion; in support, also, of the methodological use
fulness and heuristic value of this discourse for studying contemporary changes
and innovations in the religious sphere;
– Surmount the intellectual and emotional-psychological confrontation in
this theoretical-cultural process and to focus attention on the „symbiosis“ and vi
tality of the concepts and definitions under study;
– Effectuate an original historical-philosophical reconstruction of certain
fundamental conceptual views on religion in the context of the understanding that
the concept of Man is a conceptual building block and specific theoretical-axio
logical focus for the concept of religion;
– On the basis of an analysis and a set and typology of models and defi
nitions of religion, to explicate the cultural determinants, heuristics, and limita
tions of each of these approaches in their use as methodological and axiological
reference points for the study of concrete religions and the present-day realities
of their existence;
– Inasmuch as, in most of the analyzed approaches and definitions of religion
the philosophical-anthropological approach is interconnected with the ethical one,
the philosophical reference field for the interpretation of religion set by these ap
proaches should be interpreted in the perspective of a topical problem of our times
– the possibility and need for the so-called ethical monitoring of religions today.
***
What is religion? The innovative and respecting tradition contemporary
answer of this question is not only of theoretical and abstract meaning. It would
help solving important concrete social, political, legal problems: regarding the
identification of the religious organizations; the criteria for registration as reli
gious community; the reason for granting specific rights; the differentiation be
tween religious and quasi-religious groups; questions of non-traditional, alterna
tive religions, questions regarding the „return of magic“, the role of religion for
constructing religious identities, for the legitimization of the state, its connection
with violence and with social cohesion.
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RELIGIJA – RAZNOVRSNOST ZNAČENJA I PRISTUPA: NEKOLIKO TEZA
Rezime:
U ovom radu smo pokušali da rekonstruišemo i prikažemo neke značajne
teze i pristupe u vezi sa konceptom religije koji pokazuju raznovrsnost značenja
stavljenih pod naslov „religija“ na način kako su ih formirali neki poznati filozo
fi i teolozi. Posmatrali smo definicije religije („šta zaista znači „vernik“?“) onako
kako su zasnovane na različitim epistemološkim modelima „prevazilaženja“ re
ligije, modelima filozofije religije, metodom objašnjenja i metodom razumevanja.
Ključne reči: znanje religije, definicije religije, filozofija religije, teologi
ja, epistemološki modeli.
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RELIGIJA PRED IZAZOVIMA
MNOGOSTRUKE MODERNOSTI1
Rezime
U ovom radu preispituje se teza o revitalizaciji religije u svetlu procesa
modernizacije i duha modernosti s dva različita, ali komplementarna teorijska
aspekta. S jedne strane, tu se razmatra pojam religije koji bi, možda, na jedan te
orijski produktivniji način zahvatio promene u religijskoj sferi karakteristične za
kraj 20. i početak 21. veka, imajući u vidu, dakako, i religijske aspekte globaliza
cije. Umesto pitanja šta religija jeste, ili šta religija čini, autor se ovde detaljnije
bavi pitanjem šta religija danas sve podrazumeva, imajući u vidu, pre svega, ra
zličite aspekte, odnosno konstitutivne elemente religije u politetičkoj i kompara
tivnoj perspektivi. Drugim rečima, koji to tačno aspekti religije doživljavaju re
vitalizaciju, ako je o oživljavanju religije, a ne samo religioznosti, reč? S druge
strane, autor razmatra i sam pojam modernosti i modernizacije u savremenom
društvu (društvu na razmeđu stoleća), imajući pritom u vidu mnogostrukost mo
dernih kulturnih programa, kao i njihovu stalnu dinamiku, i to ne samo na Zapa
du, već i u nezapadnim društvima, u kojima je u postkolonijanom periodu, a naro
čito u poslednje nekolike decenije 20. veka, došlo do značajnije reinterpretacije,
selekcije i preformulacije institucionalnih modela i političkih i društvenih tema
vezanih za modernu zapadnu civilizaciju.
Ključne reči: religija, sekularizacija, modernost, modernizacija
Danas je gotovo opšte mesto u sociologiji religije da shvatanje sekulariza
cije (pa, samim tim, i desekularizacije) u velikoj meri zavisi od pojma i defin ici
je religije. Autori koji koriste funkcionalnu definiciju religije teže, po pravilu, da
odbace stanovište o sekularizaciji, dok tu tezu, opet, podržavaju pristalice sup
stantivne defin icije (Hamilton, 2003: 306). Na primer, ukoliko se religija odredi
kao verovanje u natprirodno, okolnost da u današnje vreme manje ljudi veruje u
natprirodno nego što je to bio slučaj u srednjem veku ili u doba renesanse, vodi
zaključku da je religija, pa i religioznost, u opadanju u odnosu na ta prošla vre
1 Ovaj tekst je nastao u okviru rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbi
ji: koncepti i akteri“ (ONI 179035) Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Be
ogradu koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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mena. Funkcionalna defin icija je, pak, suviše inkluzivna, tako da je tu gotovo ne
moguće uvesti pojam sekularizacije, jer ga sama definicija ne može ni odbaciti2.
Sekularizacijska „paradigma“ je bila naročito aktuelna i popularna u soci
ologiji nakon Drugog svetskog rata, osobito tokom pedesetih i šezdesetih godina
prošlog stoleća. Na primer, jedan od najznačajnijih savremenih sociologa, Piter
Berger, bio je tada veliki pristalica teor ije o sekularizaciji kao pojavi inherentno
vezanoj za modernizaciju. Danas isti autor, kao što je znano, smatra da je ta te
za u osnovi pogrešna i neodrživa, te da je većina sveta religiozna, pri čemu, mo
žda, jedini izuzetak predstavlja Zapadna Evropa (Berger, 2005). Tu tezu zastupa
i Grejs Dejvi (Davie, 2005, 2007), kao i veliki broj drugih savremenih sociolo
ga religije. Desekularizacija, dakle, jednako dobro prati modernizaciju svugde u
svetu, osim u Zapadnoj Evropi.
U ovom radu preis pitujem tezu o revitalizaciji religije u svetlu procesa mo
dernizacije i, uopšte, duha modernosti s dva različita, ali komplementarna teorij
ska aspekta. S jedne strane, tu se razmatra pojam religije koji bi, možda, na je
dan teor ijski produktivniji način osvetlio promene u religijskoj sferi tipične za
kraj 20. i početak 21. veka, imajući u vidu, dakako, i religijske aspekte globali
zacije. Umesto pitanja šta religija jeste (supstantivne definicije), ili šta religija či
ni (funkcionalne definicije), ovde bih se detaljnije pozabavio pitanjem šta religi
ja danas sve podrazumeva, imajući u vidu, pre svega, različite aspekte, odnosno
konstitutivne elemente religije u politetičkoj i komparativnoj perspektivi. Dru
gim rečima, koji to tačno aspekti religije doživljavaju revitalizaciju, ako je o oži
vljavanju religije, a ne samo religioz nosti reč (uključujući i „javnomnenjski“ od
nos prema religiji)?
Kada je, na primer, reč o islamu, koji su to konstitutivni elementi ove re
ligije koje bi trebalo uzeti u razmatranje u ovom kontekstu? Jesu li to kanonski i
normativni diskurs, Kuran i suna, kao i različite zbirke hadisa? Ili, možda, tuma
čenja ovlašćenih institucija tokom povesti islama: versko-pravnih škola (mezhe
ba) i uleme? Ili, opet, različita praksa u muslimanskom svetu, tj. ono što različiti
muslimani od autoriteta kažu da je islam i islamsko? Ako tome još dodamo i po
trebu razum
 evanja zapadnih percepcija islama, kao i muslimanskih odgovora na
te percepcije, pitanje se još više usložnjava. U slučaju islama, priličnoj konfuzi
ji doprinosi i medijska usredsređenost na sukobe i incidente. Manje se u tom po
pularnom i medijskom diskursu vodi računa o temeljnim pojmovnim distinkcija
2 Uzmimo, na primer, Jingerovu (kraću) definiciju, prema kojoj je religija sistem vero
vanja i praksi pomoću kojih se grupa ljudi bori s krajnjim problemima ljudske egzistencije (Yin
ger, 1970: 7). Problem s tom definicijom, bar u ovom kontekstu, jeste u tome što je ona preopširna
i može obuhvatiti i neke oblike kvazireligioznosti (uključujući i političke ideologije kao što su ko
munizam ili nacionalsocijalizam), koji i sami predstavljaju sisteme verovanja i aktivnosti s ciljem
da se daju odgovori na fundamentalna pitanja o smislu i značenju života. Kod Jingera je, u stvari,
najveći problem u tome kako tačno razlikovati religijsko od drugih oblika verovanja. Jer vera, kao
što je znano, može biti religijska, ali i nereligijska po svom karakteru.
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ma: šta je islamsko, šta muslimansko3, a šta, na primer, arapsko; šta je globalno,
a šta lokalno? Ili, još važnije, šta je religijsko, kulturno, a šta političko? Arapske
kulture Severne Afrike se, svakako, dosta razlikuju od arapskih kultura Bliskog
Istoka, a još više od Irana, južnoaz ijskih i jugoistočnoazijskih kultura i društava
u kojima je islam, isto tako, dominantna religija. Ako tome još dodamo muslima
ne u Evropi i Americi, slika o muslimanskoj praksi i kulturnom kontekstu posta
je, nesumnjivo, puno složenija.
S druge strane, bilo bi, mislim, korisno pozabaviti se i samim pojmom mo
dernosti i modernizacije u savremenom društvu, imajući pritom u vidu „mnogo
strukost modernih kulturnih programa kao i njihovu stalnu dinamiku“ (Eisen
stadt, 2004: 152), i to ne samo na Zapadu (Evropa i Severna Amerika), već i u
društvima Azije, Latinske Amerike i Afrike, u kojima je u postkolonijanom pe
riodu, a naročito u poslednje nekolike decenije 20. veka, došlo do značajnije se
lekcije, reinterpretacije i preformulacije institucion alnih modela, kao i političkih
i društvenih tema vezanih za modernu zapadnu civilizaciju. Tu tezu je originalno
izložio izraelski sociolog Šmuel Ajzenštat (Shmuel Eisenstadt) u knjizi Funda
mentalizam, sektaštvo i revolucija sledećim rečima:
„Ne radi se samo o tome, kako Huntington točno pokazuje, da moderniza
cija ne podrazumijeva automatski pozapadnjenje. Od presudne važnosti je to da
se na suvremenoj sceni dogodila kristalizacija modernih civilizacija koje jedna na
drugu neprestano djeluju i na kojoj su čak inkluzivne partikularističke tendenci
je konstruir ane na tipično moderne načine, načine koje modernost nastoji preuz i
mati na vlastiti način… Ali ne radi se samo o tome da je stalno nastajalo mnoštvo
modernih civilizacija – zapravo, te su civilizacije, s mnogim zajedničkim kompo
nentama… stalno stvarale, razvijale i poticale nove problematike i stalne reinter
pretacije osnovnih premisa modernosti… Svi ti čimbenici bili su potvrda rastuće
diverzifik acije vizija i razumijevanja modernosti, osnovnih kulturnih tema razli
čitih sektora modernih društava“ (ibid, 160).
Ajzenštat, naime, dovodi u pitanje pretpostavku o konvergentnosti proce
sa modernizacije u globalnom kontekstu, kao i shvatanje da su evropska, i uopšte
zapadna, društva glavni nosioc i modernizacijskih procesa. Otuda i njegova teza
o „mnogostrukim modernostima“, formulisana u spomenutoj knjizi, kao i u radu
Multiple modernities iz istog perioda (Eisenstadt, 2000).
Šta religija (danas sve) podrazumeva?
U knjizi Homo viator: religija i novo doba (Vukomanović, 2008: 22–23)
ukazao sam na teorijske i metodološke probleme koji se javljaju kao posledica
3 Na primer, muslimanska država je ona država u kojoj većinu stanovništva čine muslima
ni (bilo da su na vlasti sekularisti, nacionalisti ili umereni islamisti), dok je islamska država ustro
jena na principima islama, po pravilu ima šerijatski ustav, a svoj legitimitet temelji na religijskoj
objavi, otkrivenju i odgovarajućoj političkoj teologiji.
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divergentnosti pojmova religija, vera i verovanje u uporednoj perspektivi. Da bi
se izbegla etnocentričnost i redukcionizam, poželjno je da savremena sociologija
religije ima jasan i podroban uvid u komparativnu religiologiju (istoriju religija),
antropologiju religije i njihove rezultate u prouč avanju religijskog diverziteta. Pa
ipak, uprkos vidljivim razlikama između zapadnih, islamskih ili dalekoistočnih
poim
 anja religije, moglo bi se, mislim, zastupati stanovište po kome bi jedna do
voljno fleksibilna, politetička defin icija religije trebalo da sadrži bar četiri konsti
tutivna elementa religijskog, koja bi se sažeto mogla formulisati na sledeći način:
religijski diskurs, religijska praksa, religijska zajednica i religijska institucija4.
Zašto diskurs, kao način govora, mišljenja i simboličkog izražavanja, a ne
verovanje? Prvo, sami religiolozi nemaju direktan pristup subjektivnim verova
njima svojih ispitanika, kao, uostalom, ni bilo kom drugom aspektu njihove in
teriornosti. Ta „verovanja“ se u sociološkim i antropološkim istraživanjima ispo
ljavaju samo u svom spoljašnjem vidu, posredstvom diskursa o verovanjima ili,
pak, praktičnog ispoljavanja religioznosti u ritualu ili na neki drugi način. Vero
vanja su, dakle, u tom kontekstu, uvek posredovana nekim oblikom diskursa, pa
istraživači ne mogu steći nikakav neposredan uvid u njihov karakter. Drugo, ve
rovanja se vrlo retko javljaju u nekakvom „izvornom“, neposredovanom obliku.
Ona se i sama bitno naslanjaju na ranije diskurse, formulisane unutar prihvaće
ne religijske tradicije (npr. svete spise ili njihova tumačenja od strane religijskih
autoriteta), kao i na zajednicu diskursa onih vernika koji pripadaju datoj tradiciji
(porodica, prijatelji, sveštenstvo, šira religijska zajednica).
Sam istraživač zbog svega toga nikada do kraja ne ponavlja i ne reprodu
kuje insajdersku perspektivu, a religiolog se, u svojoj etskoj vizuri, po pravilu pri
država načela metodološkog agnosticizma, koje ga, pored ostalih teorijsko-me
todoloških obzira, jasno izdvaja od članova verske zajednice. S obzirom na to da
se u komunikaciji s ispitanicima („vernicima“) istraživač najviše oslanja na em
ske deskripcije i etska poređenja i tumačenja, on uglavnom nudi empirijski, kom
parativni, racionalni i nereligijski (nekonfesionalni) odgovor na razmatrana pita
nja i fenomene, zasnovan na diskursima ispitanika i teorijskim uopštavanjima i
interpretacijama tih diskursa, uz dužno poštovanje prema alternativnim ili rival
skim tumačenjima i hipotezama. Religiolog koji se pridržava spomenutih meto
doloških ograničenja interpretira, dakle, temporalno, kontekstualno, situacion o,
ljudsko i materijalno (odeveno u simboličko), a nipošto večno, transcendentno,
spiritualno (što je za same „insajdere“ puno važnije i na šta ono simboličko zai
sta „upućuje“). S druge strane, za zajednicu vernika, smisao, ali i poreklo usvoje
nog religijskog diskursa prevazilazi domen ljudskog, vremenskog i prolaznog. Pa
ipak, religijsko iskustvo, odnosno „verovanje“ insajdera tu, kao što smo napred
istakli, nužno ostaje izvan domašaja etske perspektive i analize, jer biva uvek po
sredovano, artikulisano putem nekog drugog diskursa. Kao rezultat ispitivanja
4 Prema američkom religiologu Brusu Linkolnu (Bruce Lincoln, 2006: 7), sva četiri spo
menuta domena nužno potpadaju pod pojam religije.
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nudi se, najzad, ono odabrano (zapamćeno, zabeleženo) od onog što se razum
 e
 elo, a sve to naslanja se, opet, na
lo, od onog što je preneto, od onog što se razum
tradiciju (interpretativno nasleđe), tj. novi niz diskursa u procesu njihovog više
strukog posredovanja (Vukomanović, 2011a).
A zašto, opet, ovde govorimo o religijskoj praksi, a ne o ritualu, obredu? Iz
prostog razloga što nisu sve religijske delatnosti ritualne po svom karakteru. Na
primer, prilikom izbora pravoslavnog patrijarha ili rimskog pape, primenjuje se
niz religijskih i nereligijskih praksi, od kojih samo neke spadaju u obrede u pra
vom smislu reči (npr. prizivanje svetog Duha na zajednicu arhijereja koji pripa
daju izbornom saboru ili kolegijumu). Ostale, neritualne aktivnosti mogu čak bi
ti pozajmljene iz političke sfere (npr. zaok ruživanje imena kandidata, ubacivanje
glasačkih cedulja i sl.).
Odnos između religijskog diskursa, prakse, zajednice i institucije je, kao
što bi se i moglo očekivati, dosta složen, naročito ako se uzme u obzir bogatstvo
i raznovrsnost religijskog života u sinhronijskoj („žive religije“), ali još više u di
jahronijskoj perspektivi („istorijske religije“). Religijska praksa može, recimo,
imati osnov u diskursu (mitu ili doktrini), ali može biti i istorijski dosta udaljena
od tog svog osnova, tako da učesnici u ritualu, poštujući ortopraksiju, nemaju baš
nikakva saznanja o ortodoksiji koja toj praksi prethodi. Ili, opet, zajednica i insti
tucija mogu imati harmoničan odnos, ali se, isto tako, može dogoditi da instituci
ja sebe zatvori u hermetičke okvire vlastitih struktura moći i donekle, ili čak sa
svim, izgubi kontakt s matičnom zajednicom (Lincoln, 2006: 7). Može se, na pri
mer, desiti da institucija naglašava, favorizuje ortodoksiju (diskurs), a zajednica
ortopraksiju (delatnost), ili obrnuto. Ako tome dodamo i složenost religijskih va
rijeteta u istorijskoj perspektivi, njihovu fragmentaciju kao rezultat različitih ras
kola, sukoba i denominacijskih razdvajanja (pri čemu svaka od tih zasebnih „cr
kava“, „frakcija“ i „denominacija“ istorijski prolazi kroz svoje osobene i složene
transformacije i evolucije), postaje jasno koliko je svaki teorijski pokušaj da se
nekakvom opštijom defin icijom religije obuh vate sva ta odstupanja, kao i kom
pleksnost konstituisanja i razvoja religija na istorijskom, ali i sinhronijskom pla
nu, suočen s gotovo nepremostivim teškoćama.
Opravdano bi, stoga, bilo zapitati se na koje aspekte ili konstitutivne ele
mente religije (u uporednoj perspektivi) mislimo kada govorimo o njenoj revita
lizaciji. Da li je tu, na primer, reč o revitalizaciji religijskog diskursa (npr. teolo
gije, doktrine, dogme) u svetskim religijama, ili pak o oživljavanju religijske, pa i
ritualne prakse? Da li se, opet, revitalizuju institucije ili dolazi do oživljavanja re
ligijskih zajednica?5 I koliko nam u svemu tome mogu pomoći empirijska istraži
5 Istorijske crkve (institucije) u Zapadnoj Evropi imaju, na primer, sve manje uticaja na
samo stanovništvo, odnosno (religijske) zajednice. Pa ipak, religija je tu i dalje vrlo živa u svojim
neinstitucionalnim oblicima (New Age, individualna religioznost i sl.), kao i među netradicional
nim zajednicama imigranata, koji svoj identitet bitno konstruišu upućivanjem na odgovarajući reli
gijski diskurs ili praksu poreklom iz matične domovine. U Istočnoj Evropi su, s druge strane, u us

52

Milan Vukomanović: Religija pred izazovima mnogostruke modernosti

vanja religioznosti? Na primer, globalna studija Gallup International s kraja 2011.
godine (Petrović, 2012: 9)6 pokazuje da su građani Srbije izuz etno religioz ni u
poređenju s građanima iz drugih zemalja Evrope. Ispred njih su, po indeksu reli
gioz nosti, samo stanovnici Makedonije, Rumunije, Moldavije i Poljske. Čak 77%
Srbijanaca sebe smatra „religioznima“ ako im se postavi pitanje: „Bez obzira na
to da li odlazite na mesta bogosluženja ili ne, da li biste za sebe rekli da ste reli
gioz na, nereligioz na osoba ili ubeđeni ateista?“ (ibid.) Ali šta ovo pitanje uistinu
znači, koliko ono ima smisla kada je reč o religioz nosti? Kakav je, uostalom, to
indikator religioz nosti? Navedeno pitanje zapravo implicira da ispitanici iz Galu
povog istraživanja ne moraju: 1) pripadati nekoj religijskoj zajednici ili instituci
ji; 2) obavljati bogosluženje, religijsku praksu; 3) koristiti religijski govor u sva
kodnevnom životu. U slučaju Srbije - s obzirom na visok postotak konfesion alne
samoid entifik acije koji se redovno ispoljava na popisima stanovništva, u javnom
nenjskim, ali i specijalizovanim sociološkim ispitivanjima religioznosti – moglo
bi se pretpostaviti da ispitanici iz navedenog istraživanja sebe, ipak, u izvesnom
smislu smatraju pripadnicima neke religijske zajednice (npr. pravoslavnim ili ka
toličkim hrišćanima, muslimanima, itd.), bez obzira na njihovu stvarnu, intrinsič
nu religioz nost. Sasvim je sigurno, međutim, da bi odgovor na pitanje „koliko re
ligija ima uticaja na vaš svakodnevni život“, povlačilo puno niži postotak religio
znosti. Jasno je, s druge strane, da bi se ispitanici iz Galupovog istraživanja teško
mogli uklopiti u naše određenje onoga što se podrazumeva pod religijom.
Problemi koji nastaju prilikom analize pojma religija u kulturnois torij
skom kontekstu, s ciljem da se dođe do nekakvog preciznijeg naučnog određe
nja tog pojma, jesu, dakle, višestruki. Tu najpre treba imati u vidu divergent
nost različitih shvatanja „religioz nosti“, „religije“, „vere“, „verovanja“, u upo
rednoj perspektivi (na istorijskom objekt-nivou), a onda i promenu značenja ko
ju uslovljavaju različiti tipovi definicija religije, kao i različite religiol oške di
scipline (na teor ijskom, meta-nivou). Razmotrimo, na primer, kritiku vrlo po
pularne, Gercove defin icije religije (Gerc, 1998) koja deli sve prednosti i mane
funkcion alističkih određenja ovoga pojma. Gercovi kritičari, poput Talala Asa
da (Asad, 1993), zamerili su mu upravo to da je njegovo shvatanje religije esen
cijalističko7, da ono prenaglašava „unutrašnje“ aspekte religije (simboli, raspo
loženja, motivacije, pojmovi), pri čemu jedan određeni koncept religije, domi
nantan, pre svega, u protestantizmu, postaje model za religiju uopšte. S druge
strane, katoličko hrišćanstvo, islam, judaizam i neke druge religijske tradicije su
mnogo manje zaokupljene „verovanjem“, nego religijskom praksom i zajedni
com. Prema Asadu, Gercova defin icija naprosto ignoriše te jednako važne, „spo
ponu tradicionalne religije, i tu nema veće diskrepancije između religijskih institucija i zajednica,
osim u slučajevima manjih raskola koji povremeno uzdrmaju neke pravoslavne crkve.
6 Ovde je reč o globalnom ispitivanju za Gallup International Religiosity and Atheism In
dex iz novembra i decembra 2011. godine sa 52.000 ispitanika iz 57 zemalja sveta.
7 Videti Gercov odgovor na ovaj prigovor u Mihelsen, 2007: 190-194.
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ljašnje“ aspekte religioz nosti. Ali to nije samo problem s Gercovim opisom reli
gije. Evropsko iskustvo prosvećenosti vodilo je, najpre, institucion alnom odva
janju religije od države, a onda i procesu sekularizacije, kao jedne od posledi
ca te diferencijacije. U skladu s tim, religija se tu više određuje u minimalistič
kim, kantovskim terminima, pre svega kao verovanje, ali ne i kao nešto što du
boko prožima život zajednice, tj. samo društvo. Problem je, dakle, tu dvojak: ne
samo da su konstitutivni elementi religije istorijski specifični, nego i definicija
religije predstavlja posledicu diskurzivnih procesa koji su i sami istorijski uslo
vljeni. Filozofskim rečnikom, problem se, dakle, javlja i na objekt-nivou religi
je i na meta-nivou definicije.
Evo šta o tome kaže Asad u svom intervjuu s Nerminom Šeikom:
„Ljudi koji koriste apstraktne defin icije religije promašuju vrlo značajnu
stvar: naim
 e, to da je religija društvena i istorijska činjenica, koja ima pravne di
menzije, privatne i političke dimenzije, ekonomske dimenzije, itd. Dakle, drugim
rečima, ono za čim se mora tragati jesu načini na koji se okolnosti menjaju, lju
di stalno pokušavaju da, takoreći, prikupe elemente za koje oni misle da pripada
ju, ili da treba da pripadaju, pojmu religije. Ljudi upotrebljavaju određene kon
cepcije religije u društvenom životu. To je ono što me je zaista zanimalo“ (Asad,
2008: 295).
Religija je, svakako, bila jedna od centralnih tema u delima klasika socio
logije (Dirkem, Veber, Marks, Zimel). „Sekularizacijska paradigma“ pedesetih i
šezdesetih godina prošlog veka dala je izvestan zamah sociologiji religije kao na
učnoj subdisciplini. Pa ipak, u drugoj polovini stoleća došlo je i do ubrzane izo
lacije sociologije religije unutar svoje matične nauke (Beckford, 2003). S jedne
strane, savremena sociologija je počela da pomalo ignoriše religijska pitanja, dok
se, s druge strane, religiologija sve više povlačila iz opštijih socioloških rasprava
i razmatranja. Religiološka orijentacija unutar sociologije danas, međutim, dobi
ja novu šansu u okviru tzv. „kulturnog zaokreta“ (Martin, 2004: 341), ali i svoja
nova teorijska i metodološka polazišta unutar interdisciplinarnog polja naučnih
oblasti (istorija religija, antropologija religije, studije kulture i roda, međunarod
ne studije, itd.), koje su imale vrlo dinamičan razvoj u proteklih 30–40 godina.
Religija, najzad, ponovo stupa u različite, vrlo složene interakcije s ideo
loškim, političkim, kulturnim i ekonomskim sistemima. Ona je, štaviše, sastavni
deo globalizacijskih procesa. S druge strane, ona još uvek pruža sigurno utočište
za „odbranu kulture“, nacion alnog, lokalnog, partikularnog. Reč je tu, u stvari, o
zaštiti religijskog interpretativnog nasleđa. U svetu koji karakteriše velika dislo
ciranost, izmeštanje etničkih, religijskih i, uopšte, kulturnih manjina, religije su
moćni čuvari grupnih, kolektivnih identiteta. To jednako važi i za društva u pro
cesu transformacije, kao što je, na primer, društvo u Srbiji. Na izazove moderni
zacije i sekularizacije religije danas neretko odgovaraju religizacijom moderno
sti. Jasno je da u tim novim okolnostima ni religija ne može ostati nepromenjena,
a karakter te promene iziskuje i nove pristupe i metode u istraživanju.
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Asadova kritika Gerca dobro, mislim, ilustruje koliko religiju nije nima
lo lako defin isati u teorijskoj literaturi. Danas je, recimo, granica između religij
skog i kvazireligijskog veoma mala. Na primer, na veb portalu www.adherents.
com, koji religiolozi često koriste kao relevantan sajt za sticanje informacija o
broju vernikau svetu,kao i drugih statističkih podataka, redovno sekaoreligije
spominju sajentologija i „religija“ džuče u Severnoj Koreji, tj. „kimilsungizam“
koji je više jedna ideologija(i to ateistička ideologija), nego religija. Akosumi
tovi, dogme i rituali neodvojivi elementi svakereligije, ondabi se,s pravom, mo
glo tvrditi da i kvazireligijski sistemi, poput komunizma i nacionalizma, sadrže
baš teelemente kaobitne, centralne za obeideologije. Na nivou mitaidogme, tu
prepoznajemo utopijsko-eshatološki obrazackoji, u stvari, predstavlja religijsko
nasleđe avramovskih religija - judaizma, hrišćanstva iislama. U domenu obreda,
tu se, opet, prepoznaje, bar na sintaksičkom planu, paralelizam između verskih
i političkihrituala, tj. prepoznatljivi obrasci inicijastičkih rituala, obredaprelaza
ili glorifikacije religijskog, odnosno vojnog i političkogvođe u njegovoj zemalj
skoj,ali i posthumnoj egzistenciji. Sve je, dakle, tu prisutno: kvazireligijski disk
urs, praksa, zajednica iinstitucija; jedino štonedostajeje transcendencija, važna
differentia specifica između religijskih i kvazireligijskih sistema. 
 ored upliva kvazireligioznosti, pa i pseudoreligioznosti u religiološke
P
diskurse, izvesni problemi nastaju i prilikom teorijskog pokušaja da se precizni
je odredi jedan pojam koji se, bar odiranske revolucije 1979. godine,često vezuje
uzreligiju. Rečje tu, dakako,o fundamentalizmu.Ovajpojam se dosta neznalački
i nekritički koristi u javnom diskursu i medijima, pa čak i u nauci, iako oni koji
ga upotrebljavaju retko osećajupotrebu i da ga definišu, preciznije odrede. Prema
rečima savremenog filozofapolitike, lorda Bhikhu Parekh-a, fundamentalizam je
danas višeznačan i ambivalentan termin kojim se označavaju različiti fenomeni:
„Štaviše, on je opterećen razumljivim pristrasnostima i predrasudama, pa pošto
fundamentalizam ozbiljno preti našem načinu života i našiminteresima, opterećen
je idubokimstrahovima i grubim političkim konotacijama“ (Parekh, 1994: 106).
Iako je reč o donekle srodnim pojmovima, fundamentalizam nije, na
primer, isto što i tradicionalizam ili konzervativizam (Vukomanović, 2011).
U savremenoj religiološkoj literaturi taj pojam se, zapravo, sve više vezuje uz
modernosti razmatrakaoposledica svojevrsnog sudaratradicionalističkihkultu
ra s duhom moderniteta, a osobito sekularizacijom. Fundamentalizam bi, u tom
smislu, predstavljaodosta burnu reakciju na izazove modernizacije i sekularizac
ije. Problem tu nije,međutim, modernizacija religije,već religizacijamodernosti.
Evoštao tome veli Lorens Kaplan:
„Fundamentalizam može da se opiše kao pogled na svet u kome se ističu
specifičnesupstancijalne ’istine’ tradicionalnih vera kojese primenjuju, odlučno
i predano, na realnosti dvadesetog veka“ (Kaplan, 1992: 5). 
Martin Marti (Marty),jedan od rukovodilaca Projektaofundamentalizmu,
pokrenutog krajem osamdesetih godina prošlog veka na Univerzitetu u Čika

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.

55

gu, ovako opisuje glavne odlike fundamentalizma: „Termin ’fundamentalizam’
se najpre koristi kada lideri ili sledbenici preduzmu mere kako bi svesno reag
ovali, obnovili, branili, ili pak našli nove načine da se suprotstave onome što
vide kao pretnje tradiciji koju bi želeli da konzerviraju… Reakcija, kontra-akc
ija, revanšistička akcija: to su karakteristike. Ukoliko one nisu prisutne, posm
atrači nastavljaju da te pokrete ili kulture nazivaju jednostavno ’tradicionalnim’
ili ’ konzervativnim’“(Marty, 1992: 19).
Slično gledište zastupa i Šmuel Ajzenštat u delu Fundamentalizam, sekt
aštvo i revolucija (Eisenstadt, 2004). Jedna od njegovih glavnih teza je da su
savremenifundamentalistički pokreti u osnovi moderni pokreti 20.veka,uprkos
svojimp rotivmodernimi a ntiprosvetiteljskim ideologijama:
„Moderni fundamentalistički pokreti, unatoč njihovoj tradicionalnojaromi
i sličnosti s protofundamentalističkim pokretima, mog u se – paradoksalno mož
da – najbolje razumeti u kontekstu razvoja modernosti i u okviru toga razvoja…
Oni su jedan mogući razvoj događaja unutar kulturnog i političkog programa i
diskursa moderne kakav se iskristalizirao ponajprije s prosvjetiteljstvom i s ve
likim revolucijama, proširio se svijetom i sa svojim se različitim potencijalima,
proturječjima i antinomijamadalje razvijao“(ibid, 37). 
Ajzenštat zastupa i originalnu tezu po kojoj fundamentalizam predstavlja,
u isti mah, jednu antimodernu utopiju, kao i skup pokreta s izrazitim jakobinskim,
pa i totalističkim tendencijama (ibid, 77). Štaviše,ovajautor uspostavljaznačaj
nuvezu između totalističkihideologija i pokreta dvadesetih itridesetih godinapr
ošlog stolećaisavremenih oblika fundamentalizma.
Fundamentalizam se, kao tehnički termin, počeo upotrebljavati u vezi s
religijom još krajem 19. veka, a uširuupotrebu jeušao teku poslednjoj četvrtini
20. stoleća. U kontekstu političkogislama, danas se ureligiološkoj literaturi sve
češće upotrebljava i izrazneofundamentalizamkojim se objašnjava ishod susreta
različitih islamističkih doktrina i pokreta sa Zapadom, sekularizacijom i uopšte
drukčijim k onceptom vladavine prava.
Mnogostruke modernosti
Pod modernom se u društvenim naukama obično podrazumeva skup
ekonomskih, političkih, društvenih i kulturnih procesa koji su istorijski započ
eli na Zapadu, s periodom renesanse, a najkasnije do reformacije u 16. veku.
Te procese u ekonomskoj sferi odlikuje kapitalistički način proizvodnje, indu
strijalizacija, privatno vlasništvo i tržište, u društvenoj i kulturnoj - urbanizacija,
ideja razvoja (progresa), racionalizam i individualizam, a u političk oj nastanak
nacije-države.
Sociološke teorije modernizacije iz 1950-ih i 1960-ih godina težile su
ka tome da ove različite, ali i jedinstvene, aspekte modernosti i moderniteta
posmatraju skupa, kao suštinske i neodvojive dimenzije zapadnog političkog,
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ekonomskog i kulturnog „projekta“. Štaviše, u tom periodu se, kao što je zna
no, u socio logiji religije javljaju i dominantne teorije sekularizacije kao društ
vene pojave inherentno vezane uz proces modern izacije. S druge strane, autori
poputBaumana (1993) ili Habermasa (1989) modernu vide kao jedan, u osnovi,
nedovršeni projekat.
Šmuel Ajzenštat razmatra modernost na jedan bitno drukčiji način. On,
najpre, osporavashvatanje moder nizacije kao „vesternizacije“ koja bi obuhvatila
i nezapadna društvananačin na koji je to istorijski bilokarakteristično za Zapa
dnu Evropu i Ameriku. On veli da je „stvarni napredak u zemljama u razvoju
odbacio homogenizirajuću i hegemonsku pretpostavku o takvom zapadnjačkom
programu moderne“ (Eisenstadt, 2000: 1).Mnoštvo različitih društvenih kretanja
nakon Drugog svetskog rata i perioda kolonijalizma ima nezapadni, pa i anti
zapadni smer, ali se istodobno za te pokrete ne bi moglo reći da su i antimod
erni. Ajzenštat, dakle, ne veruje ni u uniformnost moderne, već je posmatra
kao skup heterogenih, dinamičnih i pluralnih, mnogostrukih pr ocesa i kulturn
ih programa što bitno preispituju simboličke i institucionalne pretpostavke gl
avnih industrijskih kapitalističkih društava. On potomnaglašava „važnostinuž
nost sukoba i konfrontacija kao neizbežnog aspekta samog tog proces a: umjes
to na optimističnu viziju o teleološkom napretku trebali bismo se… usredotoč
iti na razumijevanje moderne kao bojnog polja unutar kojeg se zbivaju sukobi i
prepirke, jer upravo su mnogostrukost vizijai pluralnost ciljeva ono što sačinja
va s amu s rž moderne“ ( Valentić,2006: 11).
Modernizacija se, dakle, proširila na veći deo sveta, ali nije vodila nasta
nku samo jedne civilizacije, ili jednog institucionalnog obrasca, nego nastan
ku nekoliko modernih civilizacija (ili bar civilizacijsk ih obrazaca) koje se, upr
kos sličnoj ideološkoj i institucionalnoj dinamici, različito razvijaju (Eisenstadt,
2004: 154). Dovoljno je tu samo podsetiti na uspon Japana kao globalne ek
onomske sile osamdesetih godina prošlog veka, ilina Kinu danas, gdese privre
dni razvojodvijao i još uvek odvija munjevitom brzinom. U oba ova slučaja got
ovonikakvog uticaja nije imao zapadni kulturni ili društveni model. Slično bise
moglorećii za pojedine arapske, postkolonijalnezemlje u ekspanzijikoje su na
vrloselektivan način prihvatale obrasce zapadnog modela modernizacije. To,naj
zad, važi i za deo muslimanske dijaspore u Zapadnoj Evropi (manje u Severnoj
Americi) gdeje tzv.politički islam, islamizam, doprineostvaranju jedneizrazito
antizapadne i antimoderne ideologije.Globalizacijskiprocesi supritom vrlo jas
no otvorili prostor za razmatranje alternativnih puteva modernizacije (npr. „az
ijska modernos t“), dovodeći u pitanje i budućnost nacionalne državekao mode
rnog projekta.
Raznolikost se javila, štaviše, i unutar same zapadne civilizacije: između
Evrope i Amerikâ ili, pak, između Kanade i Latinske Amerike. S druge strane,
Ajzenštat ističe kako je tu stalno na delu bila selekcija, reinterpretacija i prefor
mulacija osnovnih i polaznih modela i obrazaca u društvima izvan zapadne
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Evrope i Amerike. To je bilo moguće, ali i prirodno, zbog osobenog istorijskog
iskustva nezapadnih društava, njihovih različitih kulturnih tradicija i drukčijeg
smera ekonomskih, strukturno-demografskihipolitičkih promena.
Kada je, pak, o religiji reč, postsocijalistička društva u Evropi su se prili
čno nedvosmislenoopredelilaza desekularizacijski model koji f avorizuje tradic
ionalne, klasične, „crkvene“ vidove religioznosti. Za razliku od Zapadne Evro
pe, gde tradicionalne, istorijske crkve nisu više u mogućnosti da kao institucije
„disciplinuju“ (Davie, 2007: 96) veliki deo stanovništva, one u Centralnoj i Ist
očnoj Evropiuglavnom učestvujuuobnavljanju tradicionalnih kulturnih modela
i obrazaca. 
USrbijise, na primer, procesdesekularizacije poklopio s demokratizacijom
njenihpolitičkih institucija i pratećim političkim i društvenim pluralizmom.Op
šte je mesto u domaćoj sociologiji religije da je desekularizacija otpočela još u
socijalističkoj Jugoslaviji, te da se ovaj proces intenzivirao krajem 20. i poče
tkom 21. stoleća, tj. u periodu začetka političkog pluralizma i nastojanja da se
ustanove i stabilizuju demokratske političke instituc ije u postsocijalističkoj Sr
biji. U periodu nakon oktobarskih promena 2000. godine, najveća religijska or
 rbiji, Srpska pravoslavna crkva (SPC), počela je u svojoj matici da
ganizacija u S
stiče i prva iskustva s modernom demokratijom. Država i većinska crkva su tu
gotovo preko noći zasnovale odnos koji im u prošlosti nije bio poznat. Reč je o
iskustvu crkve s jednomdemokratskom državom. Pretoga SPC jeimalaposla s
autoritarnom državom („fasadom demokratije“) miloševićevskog tipa; zatim s
državom u kojoj je vladao jednopartijski sistem, gdeje jedna ideologija ipartija
imala strukturalni monopol nad državom i društvom;i, najzad, pre Drugog svet
skog rata, u relativnoj harmoniji su se našle monarhija i SPC kao njena državna
crkva. Ono što jesada tunovo -išto jecrkva imala prilike da iskusijedinoudi
jaspori, u demokratskim zemljama u kojima su njene eparhije još ranije bilepri
sutne- jestečitav niz otvorenih pitanja iproblema koji se tičutoga štaje demok
ratija, modernost, nacionalna kultura, pluralizam, kao i šta sve podrazumevaju
odnosi između verskih zajednica i države u tim novim uslovima. Moglo bi se
onda rećida je iu Srbiji u 21.vekudošlo do izvesnogpreispitivanja uloge religi
je, crkve u modernomdruštvu, te dasu tradicionalne verske zajednice(u pravnoj
„simfoniji“s novomsrpskom državom), u svojoj „odbranikulture“, počeleisam
e učestvovati u preoblikovanju i prilagođavanju klasičnog zapadnog moderni
zacijskog koncepta koji se tu sve više uvija u lokalno, nacionalno, partikularno
kulturno ruho.
Osvrnimose kratko i na odnos tzv. političkog islama prema zapadnom ti
pu modernizacije. Politički jekorektno među apologetima islama da se kaže kako
politički islam, islamizam nema ništa s islamom. Problem tudoistanije islam kao
religija, već njegova politizacija kao verskog, etičkog i političko-pravnog sistema.
Različita su, doista, lica političkog islama: od mirnog, institucionalnog islamizma
u Turskoj do džihadističkih ogranaka sklonih nasiljuunekim drugim zemljama.
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U tom drugom slučaju više nije reč samo o običnim „fanaticima“, „teroristima
“, već i o pokretu zasnovanom na transnacionalnoj zajednici, umi i globalnim
mrežama. To je, na primer, onaj islamski fundame ntalizam (al-usuliyya al-isla
miyya) misionarskog tipa koji u Evropu i na Zapad izvozi saudijski model sal
afijskog verskog obrazovanja. Zbog toga danas,kadaje rečoislamu, treba praviti
razliku između politizacije religije, religizacije politike i kulturalizacije konflik
ta. Postavlja se tu pitanje da li jeislam kompatibilan s demokratijom, shvaćenom
nesamo kaovoljomvećine ili izbornom procedurom,nego i političkom kulturom
pluralizma. Postoji li nekakav „civilni“ islam koji bi više bio u skladu s evrop
skom demokratijom i plur alizmom? Da li je,na primer, moguć evroislam, onaj is
lam koji odbacuje filozofiju šerijata, džihada i prozelitizma u korist vlastite kult
urne transformacije?
Basam Tibi (Bassam Tibi, 2008), današnji Martin Luter islama, ističe, za
razliku od Hantingtona, da nema nikakvog konflikta civilizacija između Zapada
i islama, hrišća nstva i islama, već da sutuglavninosioci eventualnogsukobase
kularna demokratijaitotalitarizam.Civilni islam je kompatibilan s demokratijom,
ali islamizam nije. Islamizam je, prema Tibiju, jedan dogmatski esencijalizam
koji odbacuje mogućnost kulturne promene. Ideja o hakimiyyat Allah (Božjem
suverenitetu), jedna politička teologija, postavlja se naspram političke filozofije
Zapada, istorijskog koncepta Velikog odvajanja formulisanog još u doba Toma
sa Hobsa (Vukomanović,2008: 43 i2008b).Najveći protivnik islamizma su za
pravo sekularne vrednostiZapada.
Islam je danas jedina civilizacija, pored zapadne, koja polaže pravo na
univerzalnost. Islamska ekspanzija je verovatno bila prva globalizacija u istor
iji. Politički islam prihvata svet globalizovanih struktura (tehnika, tehnologija,
ekon omija, finansije, investicije, multinacionalne kompanije, itd.), ali s para
lelnom kulturnom fragmentacijom, jer kultura je, kao sistem značenja, unikatna,
lokalna (Tibi 2008:19). Globalizacija strukturai univerzalizacija vrednosti i no
rmi nipošto nisu ista stvar. Otuda se u današnjem svetu, smatra Tibi, javlja pre
ka potreba zanekakvim univerzalnim vrednostima i normama. Ontenorme vidi
u sekularnim vrednostima civilnog društva koje nije hr išćansko, ali ni islamsko,
već internacionalno. Postavljaju se tu zahtevi za ljudskim pravima koji bi mo
gli bitiutemeljeni nazajedničkim sekularnimvrednostima i demokratskoj polit
ičkoj kulturi. Zbogtoga je potreban i konsenzus između muslimanskihmigrana
ta i Evropljana oko temeljnih vrednosti kao što su: demokratija, laicité, civilno
društvo, pluralizam, sekularna tolerancija i individualna ljudska prava. Kulturni
diverzitet jedragocen,ali ontreba da imajasne granicekada dođe u suprotnost s
navedenim vrednostima. Naročito je opasan onaj totalitarizam koji deluje u ime
kulturnog diverziteta. Multikulturalizam, isto tako, treba da respektuje ljudska
prava, on ne možeda bude doktrinapremakojojje u ime kulture sve dozvoljeno
(Vukomanović, 2010).
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Ima li koncept „civilnog islama“ temelja u samoj toj religiji? Tibi smat
ra da ima, ali u onom islamu koji se zasniva na srednjovekovnom racionalizmu
Ibn Halduna, al-Farabija, Avicene, Averoesa, kao i suživotu različitih kultura
i religija u muslimanskoj Andaluziji. Sekularni racionalizam, dakle, nije stran
islamu. Današnji muslimani bi mogli usvojiti kulturnu Modernu na način na koji
su njihovi preci prihvatali helenizam.A racionalnost jejedno odglavnih obeležja
Moderne. Islamisti, međutim, koriste demokratiju samo kao izbornu proceduru,
odbacujući političku kulturu pluralizma. Koncept internacionalne, interkulturne
moralnosti je nešto za šta se zalaže Basam Tibi, verujući u međucivilizacijski
konsenzuszasnovan na vrednostimademokratske kulture. Gdegod se može,tre
ba otvoriti prostor za dinamički i pluralistički diskurs, te postići konsenzus oko
demokratske političke kulture.
Zaključak
Sekularizacijsku paradigmu bi danas trebalo posmatrati kao jednu od
pretpostavki zapadnih vidova modernizacije, ali i kao nasleđe koje nije uhvati
lo dubljeg korena u većini azijskih, afričkih, a posebno muslimanskih društava.
Savremeni trend desekularizacije manifestujese, pak, i sâm u različitim formama,
obrascima i pojavnim oblicima: kao povratak klasičnoj religioznosti u centraln
oj i istočnoj Evropi, aliikao(neo)fundamentalizam i komunalno-nacionalni po
kreti u Severnoj Africi,Južnoj Aziji ina BliskomiSrednjem Istoku;kao evanđe
oski ili kvazireligijski „preporod“ u SAD, Latinskoj Americi i Južnoj Koreji, ali
ikao kvazireligijski kult ličnosti u SevernojKoreji;najzad, kao ultrakonzervati
vni lokalni revivalizam, s eshatološko-apokaliptičkim tonovima uIzraelu iIran
u,ali i kao religijsko-ideološki fundamentalizam sglobalnim, misionarskim pre
tenzijamauSaudijskoj Arabiji.
Zbog svih ovih promena koje suzahvatiledruštveni, kulturni, ali i religij
ski prostor različitih civilizacija na prelasku vekova, prirodno bi, mislim, bilo
preispitati kako sam pojamreligije, takoipojmove moderne,modernosti i mode
rnizacije. Nove simboličke realnosti savremenog sveta rađaju potrebu ne sam
o za svežijim definicijama, teorijskim konceptima i generalizacijama, nego i za
prevrednovanjem samih osnova na kojima počivajuzapadna i nezapadnadruštva
u eri globalizacije, tom holografskom polju sličnosti i razlika u kome još uvek
opstajenaš„ravni svet“: sve manji i bliži za komunikaciju, ali isve hrapavijiza
susretemnogostrukih, divergentnih simboličkihsistema, uključujući tu, dakako,
i r eligiju.
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Abstract
In this essay, the author assesses the thesis about the revitalization of re
ligion in the light of the modernization process (and, for that matter, the spirit of
modernity in general) from two different, but complementary, theoretical aspe
cts. On the one hand, the notion of religion has been considered in the light of the
changes that took place in the late 20th and early 21st centuries. Religious as
pects of globalization are also part of this process. Instead of asking what reli
gion is, or what it does, the author tackles, in more detail, the following questi
on: what does religion entail - having in mind, in the first place, the different as
pects or constitutive elements of religion in a polythetic and comparative perspe
ctive. In other words, what aspects of religion experience revitalization, if revi
talization of religion and not just religiosity is at issue? On the other hand, the
author tackles the very concept of modernity in the contemporary society, by ta
king into account the multiplicity of the modern cultural programs, as well as the
ir constant dynamics, not just in the West, but also in the non-Western societies.
In the post-colonial period, and especially in the last several decades of the 20th
century, those societies experienced a significant re-interpretation, selection and
re-formulation of the institutional models and political and social topics related
to modern Western civilization.
Key words: religion, secularization, modernity, modernization
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СИРОВАРИ И ДРУГИ ОБИЧАЈИ
СЕЛА ЦАКАНОВАЦ1
Резиме
Мајушно село Цакановац – само 156 житеља – сместило се на 7 km
од Прешева, општинског места, а 3 од Железничке станице Прешево, де
ла вароши најближег аутопуту, Коридору 10, који Срби и Ђорговци (пра
вославни Роми) насељавају, сматрају својим и који као да их непремости
во дели од осталих Прешевљана, апсолутно већинских Албанаца. Сирома
шни становници не губе наду у будућност понајвише и због тога што се чвр
сто држе вековних, традиционалних српских обичаја, а у практиковању по
јединих се и издвајају од непосредне околине. Тако је с обичајем „Сирова
ри“, необичним именом за предновогодишњи, тринаестојануарски празник.
Кључне речи: сировари, Ђурђевдан, литије, слава, православље,
Цакановац
Мајушно село Цакановац – само 156 житеља – сместило се на 7 km од
Прешева, општинског места, а 3 од Железничке станице Прешево, дела ва
роши најближег аутопуту, Коридору 10, који Срби и Ђорговци (православ
ни Роми) насељавају, сматрају својим и који као да их непремостиво дели од
осталих Прешевљана, апсолутно већинских Албанаца. Сиромашни станов
ници не губе наду у будућност понајвише и због тога што се чврсто држе ве
ковних, традиционалних српских обичаја, а у практиковању појединих се и
издвајају од непосредне околине. Тако је с обичајем „Сировари“, необичним
именом за предновогодишњи, тринаестојануарски празник.
Годишњи циклус обичаја и верских празника
Зими мештани масовно прослављају Бадње вече. Окупљају се у центру
села, који и није средиште у правом смислу, већ је ту бивша, угашена аутобу
ска станица (још стоје остаци покривеног стајалишта од винила, сл. 1).
1 Припремљено у оквиру пројекта Одрживост идентитета Срба и националних
мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи
на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете и
науке РС.
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Аутобуско стајалиште и центар села (В. Петровић, 2011)

Поп обавезно долази и врши службу. Ложи се бадњак, поставе до два
стола, греје ракија и једе донета храна. Некад се ангажују трубачи а покад
што слуша музика са аутомобилског радија. Најчешће се остаје од 17 до 19
сати – опијањени, има и таквих, и дуже се задржавају. Окупљају се и ста
ри и млади, ови највише; наврну и девојке и жене, погледају, мало поседе и
одлазе.
Свако донесе иће и пиће, главнина учествује у спремању простора,
намештању столова, припреми бадњака. Увек се неко посебно задужи за ор
ганизовање у тој години. Запажа се да је све теже приволети људе да се при
хвате те „обавезе“: житељи далеко невољније пристају него ли пре.
У пролећном стадијуму свечарења Цакановчани исто тако масовно
светкују Ђурђевдан, на начин који се малтене загубио у источној и југои
сточној Србији. (За утеху ли је, а није, то се дешава и Ромима, код којих је,
уз Васуљицу, Ђурђевдан централни обичајни празник у годишњем циклусу.
– Đorđević 2005; Osmani 2005).
Увече се збирају мушкарци свих годишта, па се онда тера до ујутру.
Обезбеди се пиће (пиво, ракија и вино), испече јагње, јаре или прасе; то се
све са столовима на трактору превезе до шумице зване Калајско. Тај гај је
прозван по неком човеку који се презивао Калањ, јер је био у његовом вла
сништву. Чакановчанин се прво одселио у насеље Железничка станица Пре
шево и тамо запослио; касније му се губи траг. У Цакановцу нема више те
фамилије. Луг су купили други, али је по првобитном власнику остао потес
Калајско. Сељаци су начули од старијих да је можда и Душанка Калањ, спи
керска дива негдашње ТВ Београд, из ове породице.
У Калајско се остаје до освита, до зоре, певају се изворне и народне,
старе српске песме – нема новокомпонованих – цуга и обедује, изостаје об
редно бањање, осим умивања водом, а очишћена глава ритуалне животи
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ње се, при повратку у сред села, качи на бандеру и кити врбовим гранчица
ма (сл. 2). Становници Ђурђевдан правилно повезују за традицију познату у
српском народу као „хајдучки састанак“ и почетак обнове природе; мање га
једначе са хришћанском прославом популарног светитеља.

Ритуална бандера (В. Петровић, 2011)

Сељани истичу мештанина Радета, парализованог човека, који се пре
четири деценије здушно залагао за одржавање овог празника, био главни
иницијатор и дотле упоран, да су га до Калајско, будући непокретан, носи
ли на рукама.
Неоспорно да се, за разлику од Бадње вечери, овде сви занимају: при
купљају средства за алкохол и салате, хлеба и печеног брава, носе и прете
рују потрепштине до ритуалног места у Калајско, ките главу на бандери и
обављају све остале работе.
Одржао се и обичај Лазарица пред Велигден. У Лазарице иду девој
чице, у групи од 5 до 6, некад и 7, обилазе сваку кућу и добијају најчешће
јаја, чоколаде и нешто пара – дечаци их прате из радозналости. Иако је ку
ћа у жалости, десила се смрт, походи се, добијају се поклони, али се не пева.
У летњем исечку годишњег циклуса народних и црквених обичаја сви
житељи прослављају Спасовдан као општу сеоску славу – литије. Сваки ца
кановачки дом оделито слави и прима госте, али се годишње бира и кум ли
тија који организује свечани ручак у Крс’, на Крс’, што је заветни камени
крст. Крст је смештен у великом, ограђеном и лепом простору, тик уз жан
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дармеријску и полицијску базу, и новијег је датума.2 Поред њега расте рас
кошан запис – дивља крушка (сл. 3).

Чакановачки запис (С. Узуновић 2011)

Славиште је мењало локацију. Раније је било на другом крају сеоског
атара и, наравно, звало се исто „Крс“, но сада ни старци не могу да га ло
цирају.
За Спасовдан се износе столови око крста – поп редовно обави ритуал
– после тога креће се с обедом који траје од 11 до 13 часова. Кратко и уме
рено се гости, јер се треба вратити прагу своме, дочекати својту и намерни
ке и са њима дуго седети и веселити се.
На чему се заснива заједничко учешће становника села? Јесте да кум
сеоске славе организује гозбу, коље прасе и прибавља пијачу, али му и ме
штани приносе разне потрепштине.
У јесенском (делом и зимском) периоду годишњег народног и цркве
ног празновања славе се једино славе – нема летњих преслава. Славе се Св.
Јован Крститељ, Митровдан, Св. Петка, Св. Ђорђе, Св. Аранђел, Св. Нико
ла; најраспрострањенији свеци су Св. Ђорђе и Св. Никола. Славе су поро
2 Потврдили смо стару етнографску чињеницу: у пчињском крају славиште – запис
и крст – увек је ограђено (Филиповић и Томић 1955, 90).
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дична светковина, па према томе заједничко учешће локалне заједнице огле
да се у томе што се неке породице међусобно зову на трпезу. (Овде је суви
шно представљати начин празновања породичног светитеља, јер се ни по
чему не издваја од оног у окружењу.) У селу има седам бројнијих фамилија
(у загради и њихова слава):
Тодоровићи (Митровдан),
Анђелковићи (Св. Ђорђе),
Златковићи (Св. Ђорђе),
Китановићи (Св. Никола),
Николићи (Св. Никола),
Узуновићи (Св. Никола), и
Веселиновићи (Св. Јован и Св. Ранђел).
Мештани не знају, мада је међу саговорницима било и веома време
шних људи, ни за какве приредбе или свечаности које су раније биле у се
лу, а сада их више нема.
Сировари
За социолога религије најважније сазнање у истраживању Цаканов
ца јесте оно о практиковању сироварства, старог јужносрбијанаског обича
ја. О његовом значају казује и чињеница да везује пет речи, које је Момчило
Златановић (1998, 366) скупио и уврстио у речник говора тога краја:
„сировáр м учесник у обредној групи која на Васуљицу опходи сео
ске домове и пева сироварске песме (Коћура).
сировáрка ж коло које играју сировари уочи православне Нове годи
не (Ново село на Варденику).
сировáрски, -а, -о који се односи на сироваре (Коћура).
сировáрство с обичај сировара који се изводи на Васуљицу. ’Ја и брат
ми свáку гóдину смо ишли у сировáрство’ (Коћура).
сировáрштина ж обред сировара у Пчињи.
Цакановачки известиоци причали су нам да само они, и једино они,
предновогодишњи обичај зову сировари, а да се у „Прешевској долини“,
Пчињи и даље, у Македонији и Бугарској3 назива коледари. Двоструко ома
њују: а) и Срби Лесковачке Мораве, као и ближе пчињске комшије, исто
вентно именују ту јединствену традицију; б) мада су background и суштина
готово исти, сироварштина и коледарство се не поистовећују.
Драгутин М. Ђорђевић (1958, 354–55), протојереј-ставрофор, под ру
ководством Миленка С. Филиповића, записујући обичаје у недалекој Леско
вачкој Морави, „открива“ и прецизно описује сироваре у низу села:
3 Тамо се зову сурвакари. Укратко, све зимске ритуалне поворке млађих мушкараца
– коледари, сурвакари, кукери, риначи… – које се у бугарској традицији одвијају у јануар уфебруару и често везане за маскирање, спадају у обреде прелаза (rite de passage) зато што да
ју право момцима да ступају у брак… (Габровски 1989).
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„Сировари. – Да истерају караконџуле, ноћу, уочи Нове године, у Ду
шанову иду Сировари. Сировари у Душанову воде порекло из Пчиње, а има
их и у Јабланици.
Није правило, али се сировари јављају само тамо где има компактних
села, засељених од досељеника из Пчиње, где се утицај домородаца тако ја
ко не осећа. Као пример за то могу послужити села: Барје, Душаново, Кла
јић, Гргуровце, Липовица (Срез јабланички).
Сировари иду ноћу у групи од 7–9-11 па и више лица, махом млађих,
нежењених, али могу ићи и ожењени. Што се тиче броја, пази се да их не
ко не преброји и не сазна колико их је у групи, јер би у том случају неко из
групе те године умро.
За разлику од Коледара, Сировари иду немаскирани. Неки од њих но
се звона, неки на врпцу нанижу старе оплате, коњске и волујске плоче и ти
ме ударају на вратима на кућама и трескају по улицама. Неки носе траскали
це (’траскатаљке’, ’трашетаљке’, ’рашавке’). То је древна справа, чаталасто
дрво, где распон чини један канап пронизан кроз низ ситних плеханих дело
ва. Кад се тресе, траскатаљка звечи. Сем тога, они носе још и дугачке тоја
ге са задебљањем на доњем крају. Те тојаге неки поткују говеђом или коњ
ском плочом. Један, међутим, носи обавезно бисаге у које ставља дарове ко
је добију у натури.
Тамо где сировари почну своју игру ту заврше и преспавају. Кући ни
ко после игре не иде да спава, него сачека у тој кући да се свима сироварима
спреми качамак који поједу на распростртој рогожи насред куће.
Сировари иду страшно вичући: ’Сирово – бурово!‛ Кад наиђ у на не
ку капију сви јако ударају, звоне и траскаљкама траскају. Такође снажно уда
рају тојагама по капији. Кад им отворе, уђу њих неколико (јер се неки кри
ју да не буду избројани) прво у кућу један одмах почне џарати по огњишту.
Док један то ради, други скачу, играју и вичу: ’Сирово – бурово’. Возе по
земљи оне тојаге и домаћину кажу: ’Чичо, да потковемо м’ску!‛ Изговара
јући ово, сировари показују на тојаге које возе као да би хтели рећи да они
иду на далеки пут па им је потребан новац да поткују мазге (’м’ске’). Или
кажу: ’Газдо, да несустанемо на пут далеки, дај да потковемо м’ску.‛ И та
да дигну тојагу за један метар увис. Домаћин онда даје бакшиш. Усто сиро
вари добију од домаћице кукурузно брашно, пасуљ, сланине, паприку, ку
чину и др. Сироваре дарују из сита. Раније и за сироваре се спремао ’сиро
варски кравај’, али сад то не чине. Све што сировари добију, деле међу со
бом на равне делове.
Сироваре у селу сви примају и то веома радо, али се деси ипак да их
нека кућа не пусти и не прими. У том случају сировари натрпају пред врата
те куће камење, греде, даске, канте, брану и др., па се удаље и почну викати:
’Сировац – буровац, до године ни колац!‛
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У Душанову када сировари изађу из куће, за њима домаћица избаци
из куће један део упаљеног бадњака.“
Слично пресуђује ауторитативни Српски митолошки речник (1998,
409):
„СИРОВАРИ – група младића која у неким крајевима јужне Срби
је, ноћу уочи Нове године (’Васуљице’), обилази куће честитајући празник.
Нису маскирани, носе ’сирове’, штапове са главом у виду топуза, и звечку
(’трескало’). Кад уђу у кућу, онај што скупља вуну џара штапом по огњи
шту и благосиља. На дар добијају вуну, брашно, сир, сланину и новац. По
свом значењу, у основи одговарају коледарима и представљају духове пре
дака (в. коледа).”4
Данашњи сировари Саша Златковић и Драгољуб Дража Ристић сведо
че о следећем. Сироварштина, која се одржава 13. јануар а, највише се по
штује у овом селу у односу на околна – све до Врања; мештани веле да је
можда и нема у том појасу, осим код њих.5 У сваком случају, само је у Цака
новцу називају сировари. У селу се створи пет до шест „екипа“, чине их је
дино мушкарци свих узраста, значи и дечаци, а свака група је непарна, са
стављена од пет до девет припадника. Треба нотирати да групу праве деца
одвојено од одраслих сељака.
Раније је за сироваре био развијен поступак маскирања, неки су се
преправљали у женско или младожењу, а поједини у мечке, уз обавезно ки
ћење звончићима. Данас се маскира вештачким брковима и брадама, шмин
кањем угарком или фломастером, као и маскама од картона, а облаче се кла
шње, носе шубаре и шајкаче. Обиђени домаћин дарује сироваре малом сво
том новца, вином, ракијом, шећером, машћу, јајима, пернатом живином. Иза
тога се сировари окупе у кући једног члана групе и ту се готови обед, једе и
пије. Ручак се већим делом спрема од добијеног; домаћица није преоптере
ћена, но обавезна је да смеси и послужи баницу, изнесе туршију…
На чему се заснива заједничко учешће житеља? Па, и код сироварства
сегмент становништва скупно учествује у припреми и извођењу ритуалних
радњи, а део, који се походи, даривањем прикључује практиковању обичаја.
Информатор Славољуб Узуновић свакако има сопствено гледање на
сироварску традицију, јер ју је и сâм упражњавао у Цакановцу, као што ла
конски интерпретира и Д. М. Ђорђевићев славан запис. Доносимо га у це
лости и без икаквих уплитања у изговорену реч:
4 Као и код Недељковића (1990, 204). Оба извора се директно ослањају на: Филипо
вић и Томић (1955), Ђорђевић (1958) и Николић-Стојанчевић (1974).
5 Да опет Цакановчани греше потврђује нам у електронском писму (29. 8. 2011) Да
нијела Здравковић, врањанска социолошкиња: “Да, сировара има у Пољаници и у селима по
ред Мораве, то је мала групица људи који иду у време значајних верских празника у посе
те домаћинима да честитају, а они их дарују храном, воћем или новцем!” Ни она није тачна,
стриктно не наслања сироваре на Српску нову годину.
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„Ја само желим да коментаришем, дедино6 писаније у односу на оно
како су се ’Сировари’ организовали, односно, како су обављали те обичаје
у Прешеву и Цакановцу, и тој околини, у чему сам ја лично учествовао. Да
кле, јесте да је основна идеја била истеривање ’Караконџуле’ у очи Нове го
дине, тј. у очи оне Старе, Православне Нове године, 13. јануара, када се то
одржавало. Није било битно колико ће људи сачињавати групу, већ је само
било битно да су се људи унутар групе знали и били добри другари. Где смо
се скупљали, то такође није било важно, важно је било где ћемо да се саста
немо после акције, да тако назовем – о томе ћу касније. Значи, ’Сироваре’
су чинили: ’младожења’, ’снашка’ и остали. Е, сада једно појашњење: ’сна
шка’ – то је уствари био неко од нас преобучен у жену и уредно нашминкан.
Носио је лутку која је представљала ’бебу’ и он, односно она је била та осо
ба која би код одласка код домаћина добијала паре. Таква екипа је ишла од
куће до куће на начин који је деда Гуте (Драгутин Ђорђевић) већ описао, с
том разликом што је он написао да су ’Сировари’ ишли немаскирани, што у
Прешеву и околини није био случај, јер смо ми ишли с маскама, јер је главна
идеја била да ме комшије не препознају. Носили смо звона, такозване ’тра
катаљке’, а не ’траскатаљке’ као што наводи деда Гуте, на исти начин пра
вљене, и носили смо те штапове са којима смо лупали када смо улазили у
дворишта, неби ли били што гласнији, јер смо на тај начин истеривали ’ка
раконџуле’.
Сада, у новије време, тај обичај је прерастао у неку врсту забаве. И
чињеница је да су нас домаћини радо прихватали и када смо улазили у дво
ришта, увек смо питали за здравље и пожелели срећну Нову годину, Бо
жић и онда смо почињали да певамо све и свашта, кажем у задње време све
и свашта, и за то смо добијали неку врсту награде. Неки динар добијала је
’снашка’, а остали су добијали прехрамбене намирнице као што су: бра
шно, шећер, месо, суво месо, ракију. По завршетку обиласка свих кућа у се
лу био је обичај да се екипа скупи код неког, односно сваке године код дру
гог. Ето целине ради, последњи пут када сам ја ишао у ’Сироваре’, та еки
па мојих другара се скупила код мене кући. Отац је тада направио вечеру,
мајка спремила питу, а то месо које смо прикупили служило се тада и већи
ном се од тих прикупљених намирница и припремала вечера. Такође, оби
чај је био да се и те намирнице поделе, али, ја се не сећам да смо тада те на
мирнице делили јер тада нам то није било интересантно. Што се тиче пара
које смо прикупили, нисмо хтели да делимо, већ смо одлучили да их потро
шимо одласком после вечере у кафану, поготово, што је тада био 13. јану
6 Каква изненађујућа случајност: свештеник Ђорђевић је деда информантове жене
Наташе, према томе и његов. Одатле и присно именовање – деда Гуте. Тај вредни протојерејставрофор, Лесковчанин родом, најдуже са службом у Турековцу, где је поново сазидао цр
квени конак и увео струју, подигао цркву у Локошници, а са оцем Тошом, рођеним братом,
поправио и цркву Оџаклију у Лесковцу, цитираном књигом је задужио српску етнологију.
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ар и дочек Православне Нове године. Тамо смо дочекали Православну Но
ву годину и нисмо преноћили ни код кога као што је деда Гуте описивао, јер
је то било уобичајено раније, док ја причам о урбанијој верзији ’Сировара’.
У обичају ’Сировара’ било је много празноверја, те немој да урадиш
ово, те немој да урадиш оно, више се не сећам, нити желим да се сетим, јер
сматрам да су то глупости које су падале на памет буквално сваком од нас,
тобоже да су то биле важне ствари, које у ствари нису имале никакве везе
са традицијом.
Певало се: ’Сирово, бурово (борово), играмо, певамо, дран чешире
шире немамо!‛
Не знам значење те реченице која се понављајући певала, а посеб
но значење речи ’дран’ или ’драм’, док су ’чешире’ представљале пантало
не. То је по мојој претпоставци вероватно значило да су чланови екипе има
ли поцепане панталоне, односно чакшире, у песми ’чешире’. Сталним по
нављањем, певањем ове реченице у ствари се дозивао домаћин да изађе из
своје куће када смо били у његовом дворишту. У случају да неко не отвори,
ја сам чуо, али за мојих десет учешћа у ’Сироварима’ никад нисам доживео,
да су онда следиле клетве, које не желим да изговорим. Чак ни касније, мо
ји пријатељи су ми говорили да никад није неко некога клео у случају да не
пусти или да не дарује ’Сироваре’.
У нашем крају није ништа било везано нити је ико икад помињао м’ске
или м’зге, јер је деда Гуте писао када медији нису практично ни постојали.
Ето, толико од мене.“
Очите су неподударности између цењених етнолошких извештаја о
сироварштини и онога што смо записали од цакановачких саговорника и ин
форматора. Разлог томе највероватније лежи у чињеници да је временом до
шло до извесног преоб
 ликовања обичаја. Колико је оно захватило форму, а
колико суштину, треба утврдити истраживајући обред у одвијању.
Закључак
Осиромашено насељце – старо, мало деце и омладине, превладавају
пољопривредници и пензионери, једва шесдесетак мештана запошљено на
неквалитетним пословима, нема задругу нити откупну станицу, с водом из
авлијских бунара и делимичном канализацијом, без икакве продавнице, ка
фане, кафића и објекта за трошење слободног времена, чак фали и фудбал
ски тим… – чини се да једва преживљава и опстаје исконском снагом сеља
ка који знају одакле су, шта су и шта им је чинити у злехудо доба Срба и Ср
бије (сл 4).
 авања због своје
Цакановац заслужује наставак продубљенијег проуч
историје, стратешког положаја који заузима у албанском окружењу, садашњег
развоја и, посебно, народних и верских обичаја којих се мештани држе.

72

Драгољуб Б. Ђорђевић: Сировари и други обичаји села Цакановац

Ратник с карауле Кошаре: зашто? (В. Петровић, 2011)
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SIROVARI AND OTHER CUSTOMS
IN THE VILLAGE OF CAKANOVAC
Summary
The tiny village of Cakanovac – only 156 inhabitants – lies 7 km from
Preševo, a municipal town, and 3 km from the Railway Station of Preševo, the
part of the town closest to the highway, Corridor 10, and it is inhabited by Serbs
and Djorgovci (Orthodox Roma), who think of it as their own village that seems
to separate them insurmountably from the rest of the population of Preševo,
which comprises an absolute Albanian majority. The poor inhabitants still have
high hopes for the future, mainly because they stick firmly to the centuries-old
traditional Serbian customs, whose practice separates them from their immediate
surroundings. This is the case with the custom known as “Sirovari“, an unusual
name for a pre-New Year holiday on January 13th.
Key words: Sirovari, George’s Day, Religious Procession, Saint’s Day,
Orthodoxy, Cakanovac
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Оригинални научни рад
Примљен: 28.5.2011.

РЕЛИГИОЗНОСТ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
Сажетак
Рад представља резултате истраживања које је за циљ имало да ис
пита религиоз ност здравствених радника у граду Бања Лука. Истражива
ње је проведено на узорку од укупно 172 испитаника/испитанице подјеље
на/е у експерименталну (здравствени радници) и контролну (друге разли
чите професије) групу, а као инструмент кориштен је упитник затворе
ног типа. Истраживања везана за степена религиоз ности и припадања од
ређеној професион алној групи ступају на сцену у оквиру историјског кон
фликта религиозне и научне мисли. Ово питање посебан интерес буди када
су посреди професије које су везане за егзактне природне наук е и које су ди
ректно везане за научна достигнућа, као што је медицина. На основу резул
тата проведеног истраживања, уочавамо да су здравствени радници ви
ше религиозни, у односу на контролну групу нездравствених радника. Више
здравствених радника вјерује у Бога, више њих повремено присуствује мо
литвама/службама, више их пости и чита религиоз ну литературу. Јединo
питање код којег здравствени радници нису исказали већу приврженост ре
лигијском увјерењу од испитаника контролне групе је шкакљиво питање ве
зано за обављање њихове дјелатности.
Кључне ријечи: религија, религиозност, здравствени радници, ис
траживање.
Увод
Последњих година се чини да се у свакодневном животу, али и ме
дијским извјештајима, равномјерно смјењују извјештаји о напретку науке
у служби човјека, пронађеним лијековима, најновијим спасоносним мето
дама и теме и извјештаји о повећаном броју обољења, повећаној смртности
младих људи, ризичним групама, порасту хроничних обољења. Упркос сва
кој логици, чини се да напредак медицине иде под руку са порастом броја
оних којима ће тај напредак бити неопходан. Медицина је наук а која се бави
темама које су на ивици људског домета, животом, смрћу, болешћу, оздра
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вљењем. Управо на тој ивици, на пољу медицине се сусрећу научно и рели
гиозно.
Mотив за провођење истраживања о религиоз ности здравствених рад
ника, чије резултате овдје износим, је жеља да схватим како се тај сусрет
научног и религиозног прелама у свијести човјека, здравственог професи
оналца који се свакодневно сусреће са једним и са другим. Не треба ника
ко испустити из вида и контекст у којем се налазе испитаници, а који карак
терише економска криза, земља у транзицији, пораст религиоз ности и др.
Питање које се поставља је, да ли су толико сигурни у наук у они ко
ји је примјењују и којима се на одговорност, част или терет ставља живот и
смрт – здравствени радници. Како на религију гледају баш они који се узда
ју у егзактност наук е, а свакодневно су суочени са патњом или оздрављењи
ма која се не могу експериментално објаснити?
Циљ истраживања
Истраживање приказано у овом раду има за циљ да испита религио
зност здравствених радника у граду Бања Лука.
Узорак
Узорак испитаника се састојао од 172 испитаника, 86 испитаника су
здравствени радници и 86 су пунољетни грађани различитих професија, са
најмање средњом стручном спремом. Структура испитаника према полу,
образовању и годинама старости слиједећа:
Од укупног броја испитаника 36.6% (63 испитаника) су испитаници
мушког пола, а 63.4% (109 испитаница) испитаници женског пола. (Графи
кон 1)
45.3% испитаника (78 испитаника) је старосне доби између 20 и 30 го
дина, 43.6% (75 испитаника) старосне доби између 30 и 50 година, 11.0% (19
испитаника) преко 50 година. (Графикон 2)
Средњу стручну спрему има 43.0% испитаника, вишу 21.5% испита
ника, високу 30.8 % испитаника, специјализацију 3.5% и магистарски 1.2%
испитаника. (Графикон 3)
Опис истраживања
Истраживање је рађено на подручју града Бања Лука у августу и сеп
тембру мјесецу 2009. године. Упитник је подијељен испитаницима зајед
но са упутством за његово попуњавање, које је садржавало информације о
примјени резултата истраживања и анонимности упитника. Упитник нами
јењен здравственим радницима је насумично подијељен здравственим рад
ницима у Клиничком центру Бања Лука и Заводу за физикалну медицину и
рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука. Упитници намијењени
контролној групи су, такође насумично подијељени у редакцију дневног ли
ста Фокус, Интеса Санпаоло банци, предузећу Електрокрајина и Хумани
тарној организацији „Партнер“.
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Инструменти
Испитивање је вршено упитником затвореног типа. Упитник је, осим
питања о степену образовања, годинама старости и полу испитаника садр
жавао питања која се односе на религијска увјерења („Да ли вјерујете у Бо
га?“ и „Да ли се слажете са изреком да Бог лијечи, љекари помажу?“.) као и
питања која се односе на формално упражњавање вјере („Да ли постите?“,
„Колико често присуствујете молитвама/службама?“ и „Колико читате рели
гиозну литературу?“). Није испитивано којој конфесион
 алној заједници ис
питаници припадају, јер ово истраживање није имало за циљ да се упушта у
додатне анализе разлика у степену религиозности међу припадницама раз
личитих заједница, већ само да утврди степен религиозности код здравстве
них радника и начине манифестовања те религиозности.
Два упитника (један из групе упитника за здравствене раднике, један
из групе упитника за општу популацију) нису у потпуности одговорена, те
ће се услијед тога у резултатима с времена на вријеме појавити неслагања у
односу на укупан број одговора.
Обрада података добијених упитником вршена је помоћу СПСС про
грамског пакета, а статистичка значајност одређивана помоћу hi квадрат те
ста, такође у оквиру обраде података путем СППС пакета.
Религиоз ност
Први облици религије јављају се још у првобитној људској заједници
као посљедица човјековог схватања да се многе ствари у природи догађају и
без његове воље и да он на те појаве не може утицати.
„Према психолошким теоријама, религија је индивидуалне природе
и настаје из извора унутар појединца, док је према социолошким теор ијама
религија ствар групације или друштва и индивидуална религиозност поти
че из друштвених извора. „Интелектуалистичке психолошке теорије тврде
да се корени религије налазе у људском разуму, док заступници емоциона
листичких теорија корене религије виде у емоционалном делу људске при
роде.“ (Кубурић, 2004: 115)
Према дефиниције проф. др Ђуре Шушњића, религија је свако вјеро
вање у апсолутну и мистичну моћ од које човјек зависи и која контролише
његов живот и смрт, али на коју може утицати ако се понаша на одређен на
чин. Шушњић даље наглашава да човјек своја искуства са том моћи може
да изражава на когнитивном, емоционалном, практичном и мистичном ни
воу, тј. у облику учења, обреда, заједница вјерника или харизматске лично
сти. Дакле, човјекова искуства са „том моћи“ можемо означити као религи
озност.
Религиозност је ужи појам од религије, а шири од црквености и под
њим можемо подразумијевати систем вјеровања у неку моћ која се разлику
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је од моћи човјека, а која се најчешће приписује неком бићу којем се припи
сују различита имена и облици.
Проф. др Зорица Кубурић, на основу истраживања објављених у науч
ном раду под насловом „Верске заједнице у Србији и верска дистанца“ о ре
лигиозности закључује „ако бисмо покушали да на основу емпиријске грађе
направимо диференцијацију религиозности, рекли бисмо да се она исказује
у форми обредног, догматског и критичког става, који се мање или више ра
слојавају са односом према цркви или према Богу. Особе које нису сигурне
да ли су религиозне или не, из позиције агностичког става или из психоло
шке амбивалентности, понекад се називају поколебаним верницима. Међу
тим, данас је више присутан поколебан атеис тички став јер се „научни по
глед на свет“ све више замењује теистичким али и пантеис тичким. Преовла
давање религиозности у годинама транзиције друштва значајан је фактор
његове интеграције и хомогенизације.“ (Кубурић, 2005:56)
У овом раду се не намјеравам хватати у коштац са комплексношћу
 алношћу, али питање којег
појма религиозности и његовом вишедимензион
се морам дотакнути је начин мјерења степена религиозности, односно, пи
тање о индикаторима религиоз ности, с обзиром да је управо степен рели
гиозности (код здравствених радника) тема овог рада и циљ истраживања.
У социолошким истраживањима, уобичајено је да се као показатељи ре
лигиозности узимају саставни дијелови религије преко којих се мјери степен
религиозности. „Индикатори се испољавају у низу појединачних, конкретних
момената или облика, па се њиховим бројем и степеном присуства код верни
ка може одређивати и интензитет и тип религиозности.“ (Кубурић, 2008: 39)
У овом истраживању степен религиозности је мјерен преко питања
која се односе на когнитивну и емоционалну компоненту религиоз ности, а
мјери се кроз самопроцјену испитаника о томе да ли вјерују, не вјерују или
су неодл учни око тога да ли вјерују у Бога и питање у којем се испитаници
изјашњавају о степену слагања са изреком да Бог лијечи, љекари помажу.
Преостала питања из упитника се односе на манифестну, практичну компо
ненту религиозности која може бити и само формална. То су питања о прак
тиковању поста, присуству молитвама (богослужењима) и читању религи
озне литературе.
Зашто здравствени радници?
Предмет истраживања, које приказујем у овом раду, је религиозност
здравствених радника у граду Бања Лука. Истраживања везана за степена
религиозности и припадања одређеној професионалној групи ступају на
сцену у оквиру историјског конфликта религиозне и научне мисли. Ово пи
тање посебан интерес буди када су посреди професије које су везане за ег
зактне природне науке и које су директно везане за научна достигнућа.
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Модерна наука свој имиџ усмјерене и специфично каналисане духов
не активности, задобија родоначелничким настојањима Роџера Бекона, за
говорника scientiae experimentalis, који храбро тражи да се унутрашње, ме
дитативно искуство човјека, замјени спољашњим које, путем осјета, дакле
чулно, доводи до истинског знања и представља основу нове, експеримен
талне наук е.
Тај постсколастички искуствени тренд, подржан ренесансним пре
вирањима и експанзивним развојем природних наука, кроз истраживачке
напоре Коперника, Галилеа, Ф. Бакона, Р. Декарта, Њутна и других, њима
сличних, достигао је врхунац у наше модерно доба, које своју научну ствар
ност и озбиљност везује, углавном, за експеримент као метод који, у својој
епидемијској незаустављивости, поприма значење и вриједност незамјењи
ве институције у здању науке. У науци је коначно превладало тврдо увјере
ње како се тајна упитности свијета може успјешно одгонетати само објек
тивно, експериментално, опипљиво. Развој позитивне науке се догађао за
једно са појавом индустријализације и капитализма и све то скупа, увијек
изнова намеће закључке да у модерном друштву има све мање мјеста за вје
ру. Али не треба заборављати да нагли развој и модерно друштво носе нове
изазове са којим човјек мора да се ухвати у коштац.
Медицина као дјеловање, као скуп активности усмјерених на лијече
ње човјека, на спас од смрти или олакшавање живота кориштењем свих рас
положивих природних средстава (љековито биље, воде и сл.) али и ангажо
вањем натприродних сила постоји откад постоје људске заједнице. Конвен
ционална медицина какву данас познајемо почела се развијати прије 300 го
дина кад је процват науке омогућио љекарима познавање начина рада тије
ла. Медицина је наук а која сву своју (не)успјешност заснива на ослањање на
егзактне, експерименталне науке као што су физика, хемија, биологија, ге
нетика и др. Кориштење природних препарата који нису пришли кроз лабо
раторије и руке фармацеута смјештено је у домен алтернативног, а уздање у
„више силе“ барем званично је протјерано из модерне медицине, као што је
ред када се ради о једној природној науци.
Специфичност медицине је у томе што се она бави најосјетљивијим
стварима, животом и смрћу, болешћу и оздрављењем. То су питања код ко
јих је врло лако пољуљати рационалност. На страну чињеница да на раци
оналност и научне методе лако заборављају пацијенти, они који се налазе
пред патњом, пред властитом смртности, али шта је са људима у које су упр
те очи оних који пате.
„Позиција лекара захтева и њихову одговорност у контакту са паци
јентовим осећањем немоћи.“
(Кубурић, 2004: 117) Медицински радници у рукама имају мање или
више успјешне инструменте, посједују мање или више успјешне вјештине
за побједу (не, наравно коначну) над вјечитим човјековим страхом – смрћу.
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Медицински радници су, с једне стране професион
 алци који се у свом
послу ослањају на егзактне научне доказе, а са друге стране људи који се ви
ше од осталих сусрећу са смрћу, људском патњом, свакодневно доносе од
луке чије послиједице могу значити живот или смрт и често се сусрећу са
догађајима које наука не може објаснити.
Осим тога, религија није ни за једну професију била толико заинтере
сована, као за медицину. Знамо да сам Исус у светом писму у више наврата
лијечи болесне и тиме доказује своје посланство од Бога.
Религија и медицина су биле тијесно повезане у арапском свијету.
Свете исламске књиге садрже правила о хигијени и прехрани.
Средњовјековна медицина се ослањала на религију, астрологију и Га
леново учење о четири тјелесне течности. Чак и током ренесансе превлада
вао је религијски став о болести и њеном лијечењу.
Управо због тога ме занимало какав је став медицинских радника пре
ма религији. Да ли су они више или мање вјерујући у односу на људе који се
баве другим професијама? Као професионалци који се у свом раду ослања
ју на научно, доказано, опипљиво, експериментално, можемо закључити да
у њиховом свијету нема мјеста за мистично, неух ватљиво, вјерујуће. Али,
како се они онда носе са необјашњивим, када знамо да је једна од функци
ја религије „њена психолошко-емоционална или „компензациона“ функци
ја. Та функција односи се на егзистенцијалне негативности у људском жи
воту, пре свега на смртност или коначност човека као јединке, затим на зло,
трпљење, бол и многе друге фрустрације и осујећења. Религија је један од
начина човековог превладавања смрти утицајем на саме емоције које прате
свест о смрти.“ (Кубурић, 2008:30)
Резултати истраживања
Резултате истраживања приказаћу према питањима из упитника гру
писана у односу на то да ли се односе на увјерења или упражњавање вјере.
На крају приказа резултата одговора на сва питања, приказаћу неке според
не резултате истраживања који могу дати ширу слику истраживања, али ни
су била примарни циљ.
Питање 1: „Да ли вјерујете у Бога?“
Резултати истраживања показују да је на питање „Да ли вјерујете у
Бога?“ потврдно одговорило 75.6% здравствених радника (65 испитаника),
10.5% (9 испитаника) здравствених радника не вјерује, а 14.0% (12 испита
ника) је неодлучно.
Када је општа популација у питању, односно нездравствени радници,
њих 67.4% (58 испитаника) је одговорило да вјерује у Бога, 18.6% (16 испи
таника) да не вјерује, а неодлучно је 14.0 % (12 испитаника). (Графикон 4)
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Не постоји статистички значајна разлика у резултатима одговора на
ово питање међу испитаницима. Ипак је значајно примјетити да су здрав
ствени радници нешто религиознији од нездравствених професионалаца,
што није био очекиван резултат. Мањи је број здравствених радника који не
вјерује, а неодлучних је исти број у обје групе испитаника.
Релативно висок проценат (натполовичан) оних који вјерују у обје
групе се може приписати општом порасти религиоз ности који се биљежи
у РС након осамдесетих година. „Такође не смијемо заборавити да је дру
штвено економска ситуација данас у Републици Српској таква да погодује
развоју религиозних осјећања: незапосленост, сиромаштво, политичка не
стабилност, промјена система вриједности, као и нова, већа улога цркве и
њених званичника у јавном животу.“ (Чекрлија, Турјачанин, 2004: 112)
Већа религиозност здравствених радника у односу на општу попула
цију се можда може довести у везу са професијом којом се баве и свакоднев
ним догађајима везаним за тај посао, па услијед тога и са поменутом ком
пензационом функцијом религије.

Графикон 4
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Питање 2: „Да ли се слажете са изреком да Бог лијечи, љекари по
мажу?“
Код овог питања постоји значајна статистичка разлика у одговори
ма двије групе. Резултати обраде датих одговора показују да је највећи број
здравствених радника неодлучан око овог питања, чак 43,5% (37 испитани
ка), док је број оних који се слажу са овом тврдњом 30,6% (26 испитаника).
Нешто више од једне четвртине здравствених радника 25,9% (22 испитани
ка) се слаже са овом изреком.
Насупрот томе већи број испитаника из контролне групе (који вјеро
ватно одговор дају из позиције пацијента), 45,9% (39 испитаника), вјерује да
Бог тај који лијечи, а љекари су само инструмент који помаже. Мањи је број
оних који се не слажу са овом изреком 24.7% (21 испитаник) и оних који не
знају 29,4% (25 испитаника).
Велика неодлучност здравствених радника по овом питању је у коре
лацији са њиховим високим степеном религиозности. Очекивано је било да
се највећи број здравствених радника не сложи са овом изреком. Разлог за
што се барем приближан број оних који су се изјаснили као религиозни ни
је изјаснио и да вјерује како је Бог тај који лијечи, лежи вјероватно управо у
бојазни да би се тиме омаловажила струка или показала несигурност у про
фесионално знање. (Графикон 5)

Графикон 5
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Питање 3: „Колико често присуствујете молитвама/службама?“
Највећи број испитаника у обје групе молитвама/службама прису
ствује понекад, здравствени радници 77.6% (66 испитаника), а нездравстве
ни радници 64.7% (55 испитаника). 20% здравствених радника (17 испита
ника) није никада присуствовало молитвама/службама, а само 2,4% (2 испи
таника) молитвама/службама присуствује редовно. Међу контролном гру
пом, већи је број оних који никада нису присутни на молитвама, 27.1% (23
испитаника), али је већи број и оних који су редовно присутни на моли
твама, 8.2% (7 испитаника). Овдје не постоји значајна статистичка разлика
у одговорима, али посматрањем резултата можемо закључити да су здрав
ствени радници мање од опште популације склони крајностима када је у пи
тање одлазак на богослужења. Они, у највећем броју, не придају пажњу ре
довним одласцима на богослужења, али и у мањој мјери одбијају да одлазе
уопште. (Графикон 6)

Графикон 6

Питање 4: „Да ли постите?“
Интересантно је видјети да се знатно већи број здравствених радни
ка у односу на контролну групу изјаснио да пости, али то и даље није вели
ки број испитаника, односно знатно мањи је број оних који посте него оних
који су се изјаснили да вјерују у Бога. Тако 20.0% (17 испитаника) здрав
ствених радника пости, у односу на 9.4% (8 испитаника) опште популаци
је. У обје групе је највећи број оних који посте понекад, 52.9% (45 испита
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ника) здравствених радника и 43.5% (37 испитаника) испитаника из опште
популације. Ријетко пости 17.6% (15 испитаника) здравствених радника и
20% (17 испитаника) опште популације, док никада не пости 17.6% (15 ис
питаника) здравствених радника и 27.1% (23 испитаника) опште популаци
је. Код овог питања биљежимо постојање значајне статистичке разлике у од
говорима. (Графикон 7).

Графикон 7

Питање 5: „Колико често читате религиоз ну литературу?“
Последње питање на којем смо упоредили одговоре здравствених рад
ника и опште популације је „Колико често читате религиозну литературу?“.
Према добијеним резултатима, релативно мали број испитаника у обје гру
пе редовно чита религиозну литературу, 4.7% (4 испитаника) за здравстве
не раднике и 3.5% (3 испитаника) за општу популацију. 35.3% (30 испита
ника) здравствених радника је неколико пута читало религиоз ну литерату
ру, у односу на 25.9% (22 испитаника) међу општом популацијом. Религио
зну литературу је само једном читало 34.1% (29 испитаника) здравствених
радника и 25.9% (22 испитаника) опште популације. Више од једне четврти
не здравствених радника никада није читало религиозну литературу, 25.9%
(22 испитаника), а готово половина испитаника из групе опште популације,
44.7% (38 испитаника) никада није читала религиоз ну литературу. Иако не
постоји значајна статистичка разлика у одговорима, из резултата је уочљи
во да здравствени радници више него општа популација читају религиоз ну
литературу. (Графикон 8)
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Графикон 8

Споредни резултати које смо добили овим истраживањем говоре о то
ме да, укупно гледано, жене више вјерују али и упражњавају вјеру. Тако, у
Бога, вјерује 72.5% жена у односу на 69.8% мушкараца (Графикон 9), ре
довно пости 18.5% жена у односу на 8.1% мушкараца (Графикон 10), а мо
литвама редовно присуствује 6.5% жена у односу на 3.2% мушкараца, док
молитвама никада не присуствује 18.5% жена и 32.3% мушкараца (Графи
кон 11).
Уочљиво је, такође, да жене више читају религиозну литературу (не
колико пута је читало 36.1% жена, а често чита 4.6% жена).
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Закључак
Када укупно посматрамо све резултате које смо добили, без обзира на
статистичке значајности, лако уочавамо да су здравствени радници више ре
лигиозни, у односу на контролну групу нездравствених радника.
Више здравствених радника вјерује у Бога, више њих повремено при
суствује молитвама/службама, виште их пости и чита религиозну литерату
ру. Јединo питање код којег здравствени радници нису исказали већу при
врженост религијском увјерењу од испитаника контролне групе је шкакљи
во питање везано за обављање њихове дјелатности, питање „Да ли се сла
жете са изреком да Бог лијечи, љекари помажу?“. Ипак ваља напоменути да
здравствени радници нису навели ни да се не слажу са овом изреком (што је
било очекивано), већ се највећи број њих изјаснио са „не знам“.
Питања која остају отворена су „Шта је разлог повећане религиозно
сти здравствених радника? „Да ли и у којој мјери бављење одређеном про
фесијом утиче на формирање религиозних ставова одраслих људи, узимају
ћи у обзир да се професионалним послом почињемо бавити као већ одрасли
појединци са формираним животним ставовима?“. На ова питања не могу
дати сигурне одговоре јер не знам шта је још утицало на формирање рели
гиозних ставова испитаника?“. Треба узети у обзир и чињеницу да се у Ре
публици Српској последњих година (након изласка и комунизма и грађан
ског рата који је утицао на учвршћивање религијској и националног иденти
тета) биљежи пораст религиозности и утицаја религије на свакодневни жи
вот. С обзиром да је већина испитаника старости између 20 и 30 година, тре
ба знати да они припадају генерацијама које су барем дио основног образо
вања похађале часове вјеронауке. Осим свега наведеног, треба узети у об
зир тврдње које износи Малком Хамилтон у својој „Социологији религије“,
да упркос секуларизацији „остаје висок степен религиозности појединаца у
модерном друштву“. (Петровић, 2004: 120).
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Summary
This work presents the results of a research project that aimed to resear
ch the religiosity of healthcare workers in the city of Banja Luka. Research was
conducted on a total of 172 interviewed persons, divided into experimental (he
althcare workers) and control group (other profesions), and the tool for research
was an interview form of a closed type. Research about degrees of religiosity and
of belonging to determined professional groups is necessarily situated within the
historical conflict between religious and scientific thought. This question awakes
special interest when addressed towards professions that are connected to exact
natural sciences and to scientific research, as medicine is. Based on the results of
this research project, we notice that healthcare workers are more religious in re
lation to the control group of workers of different professions. More healthcare
workers believe in God, more healthcare workers occasionally attend mass, more
healthcare workers fast and read religious literature. The only one question in res
ponse to which healthcare workers did not express more devotion is a tricky que
stion connected to their practices at work.
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DRUŠTVENE VREDNOSTI I RELIGIJSKO
OBRAZOVANJE MLADIH U USLOVIMA
GLOBALIZACIJE
Rezime:
Rad analizira suprotnosti koje nam donosi 21. vek, čijem rešavanju treba
da doprinese obrazovanje. U takvom savremenom društvu javljaju se: suprotnost
između globalnog i lokalnog, koja se ogleda u potrebi biti građanin sveta i isto
vremeno sačuvati nacionalni identitet; i suprotnost između univerzalnog i indi
vidualnog, koja se ispoljava u prihvatanju globalizacije sveta i očuvanja ličnog
identiteta. Taj lični identitet se sastoji u očuvanju kulturnog identiteta svog naro
da i potrebi prilagođavanja novom vremenu, novim odnosima u globalnom dru
štvu, u kome se javlja potreba nastajanja jedinstvenog kulturnog prostranstva i
stvaranje planetarne kulture. Religija kao deo duhovnog i kulturnog nasleđa i
uticajan činilac savremenog društva vrši uticaj na društvene, kulturne, političke
procese, ali i na život, shvatanja i aktivnost ljudi. Sociološka teor ija kaže da ka
da slabe oni društveni faktori koji imaju zadatak da održavaju društvenu integra
ciju, onda se stvara prostor religiji da ona popuni taj upražnjeni prostor i odigra
integrativnu ulogu. Otuda je zanimljivo što religijske vrednosti postaju značajan
segment u korpusu pluralističkih vrednosti koje karakterišu savremeno društvo.
Ključne reči: globalizacija, pluralističke vrednosti, religija, obrazovanje
i vaspitanje, veronauka.
Uvod
Sa sociološkog stanovišta, društveno biće čoveka formira se uz porodicu, ši
re i uže grupe i kroz školovanje. Poznato je da se u društvu odvija dečija personali
zacija, socijalizacija i akulturacija (Vidaković, 2010). Jer, nema ličnosti bez ljudskih
odnosa, kao što nema društva bez društvene saradnje, opšte kulture i tradicije (Vida
ković, 2008). Formirana ličnost rezultat je mnogobrojnih društvenih činilaca: pored
škole, tu su tradicija, okolina, jezik, staleži, nacije, verske zajednice. U sociološko bi
će obrazovanja ulaze: nacionalno, kulturno, tradicionalno, religijsko, moralno i poli
tičko obrazovanje. Ukratko, kaže se da je razvijen čovek samo ako je dobro vaspitan.
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Savet Evrope se zalaže za negovanje različitosti, saradnje i međusobnog
uvažavanja. Kroz svoja zvanična dokumenta ovo telo ističe važnost religije za
razvoj tolerancije i interkulturalno povezivanje naroda Evrope, jer uvažavanje
evropske multikonfesionalnosti može biti važan faktor integrativnih procesa no
ve Evrope. Stoga se poslednjih godina, u kontekstu projekata o interkulturalnom
obrazovanju, posebna pažnja usmerava na religijsko obrazovanje mladih. Postoje
tri elementa koja, prema viđenju saveta Evrope, opredeljuju interkulturalno obra
zovanje mladih. To su:
1. Uloga i odgovornost škola
2. Istorija i identitet
3. Religija ili duhovna dimenzija multikulturalnih društava (Dačić, prema
Zuković, 2007, 158).
Činjenica je da savremeno obrazovanje ima suštinsku ulogu u društvenom
i individualnom razvoju. Određuje se kao apsolutni razvojni prior itet, kao skrive
na riznica ljudskih mogućnosti, najvažniji temelj budućnosti, a naročito se ističe
njegova uloga u razvoju čovečanstva u pravcu mira, blagostanja, slobode i dru
štvenih jednakosti i razvoju ukupnih potencijala pojedinca (Ivanović, 1998, 130).
Stoga se jedan od važnijih zadataka obrazovanja sastoji u saznavanju i osvešći
vanju pojedinaca o vlastitim korenima, koji bi im kao referentne tačke, omogu
ćile da definišu svoje mesto u svetu, ali ih i poučila da poštuju druge i drugači
je kulture. U tom pogledu neki od nastavnih predmeta u školama, kao što su isto
rija, filozofija, sociologija, kao i verska nastava, izuzetno su značajni (Zuković,
2007, 187).
Polazeći od te konstatovane važnosti obrazovanja kao razvojnog faktora u
savremenom društvu, koje sve više postaje informacijsko učenje, potrebno je kri
tički razmotriti odnos globalizacije i učenja, tačnije položaj obrazovanja u savre
menom društvu. Evidentno je da u procesu globalizacije, kap pratećoj pojavi sa
vremenog društva, dolazi i do globalizacije kulture, govori se čak i o nastanku
globalne kulture, pa u tom sklopu i o globalizaciji obrazovanja, i na neki način
unifikaciji obrazovnih sistema i sadržaja.
S obzirom na značaj obrazovanja za prihvatanje i razvijanje društvenih si
stema, društvenih opredeljenja i društvenih vrednosti, potrebno je istražiti i kri
tički pojasniti ulogu obrazovanja u savremenom društvu kakvo je naše, kao i ulo
gu religijskog obrazovanja u očuvanju tradicionalnih vrednosti jednog naroda u
vreme kada je ono veoma ugroženo pred najezdom savremenih tendencija unifor
misanosti globalnog društva.
Suprostavljenost nacionalnog i globalnog identiteta u savremenom društvu
Sagledavanje aktuelnog stanja u obrazovanju i društvu danas, upućuje na
primat čovekove vere u oslobađajuću ulogu obrazovanja i oslobađanje čoveka
putem znanja. Aktuelne promene donose bogatstvo informacija mogućnost elek
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tronske komunikacije, promociju virtuelne kulture, dominaciju tržišnih predno
sti i trijumf tehnike. To istovremeno znači promene u načinu razmišljanja i pona
šanja, kao i brižljivo preispitivanje sistema vrednosti. Svaka nova generacija du
žna je da iznova razmišlja u čemu se sastoji smisao i značaj promena u društvu i
obrazovanju, kakvo obrazovanje jeste i u kom pravcu treba usmeriti njegov raz
voj da bi se učinilo što kvalitetnijem i efikasnijim. Školski sistem obrazovanja či
ni osnovu ukupnog obrazovanja čovekovog. Znanje i obrazovanje koje se stiče
tokom školovanja prestavlja koncentrovano iskustvo prethodnih generacija, upo
znavanje sa njihovim dostignućima i ostvarenjima.
Ne osporavajući značaj države za očuvanje nacion alnog, kulturnog identi
teta i integriteta, s obzirom na specifičnost kulture i kulturnog stvaralaštva, obra
zovanje je ne samo faktor nacionalne bezbednosti, već i značajan činilac razvoja
nacionalnog kulturnog identiteta i integriteta, posebno u uslovima globalizacije
(Marković, 2001). Nacije, u okviru iste civilizacije imaju i neka zajednička obe
ležja, ali imaju i svoja posebna obeležja, tj. svoje posebnosti koje su rezultat nji
hovog istorijskog razvoja i nekih faktora koji su uticali na taj razvoj. Različitost
kultura je veran izraz čoveka – stvaraoca, homo sapiensa, a svaki narod ima pra
vo da sačuva i unapredi svoju kulturu (Major, 1991). Zato, adaptacija globalnom
poretku ne treba da se „svodi na mehaničko kopiranje i poništavanje vlastitog in
tegriteta“ (Pečujlić, 2001).
U kontekstu ovakvog pristupa treba razmotriti i ulogu obrazovanja u oču
vanju nacion alnog identiteta u uslovima globalizacije, uz ukazivanje da 21. vek
donosi suprotnosti čijem rešavanju treba da doprinese obrazovanje. Te suprot
nosti su: suprotnost između globalnog i lokalnog, koja se ogleda u potrebi bi
ti građanin sveta i istovremeno sačuvati nacion alni identitet; suprotnost između
univerzalnog i individualnog, koja se ispoljava u prihvatanju globalizacije sve
ta i očuvanja ličnog identiteta. Taj lični identitet se sastoji u očuvanju kulturnog
identiteta svog naroda i potrebi prilagođavanja novom vremenu, novim odnosima
u globalnom društvu, uz očuvanje sopstvenih korena svog istorijskog razvitka.
Rešavanju ovih suprotnosti obrazovanje može doprineti obrazovnim sa
držajima koji pružaju saznanja da je ljudska zajednica (globalizovano društvo)
spektar različitih verskih, nacionalnih, kulturnih i ekonomskih zajednica, ali da
svi treba da žive ne jedni pored drugih, nego zajedno, uz poštovanje posebnosti
svake od njih, njihovog kulturnog identiteta (Marković, 1999).
U ovoj novonastaloj situac iji obrazovanje treba da doprinese ostvarivanju
predus lova za međunarodno razum
 evanje. To znači da se javlja potreba za obra
zovanje međunarodnog usmerenja, koje po svojoj suštini mora biti multietničko,
a to ne znači i negiranje etničke komponente u obrazovnim sadržajima (Suzić,
2001). „Mnogo je važnije graditi toleranciju i etničko uvažavanje, nego pokuša
vati obnoviti neku vrstu a-etničkog pristupa“ (Koković, prema Vidaković, 2009,
244). Jer, obrazovni ciljevi se temelje na kulturnim vrednostima, ne samo kulture
uopšte, već i posebnih, nacionalnih kultura „i obrazovna praksa nije ništa drugo
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nego ostvarivanje jednog koncepta i sadržaja kulture“ (Moren, prema Vidaković,
2009, 244). Kulturne aktivnosti formiraju se pod uticajem konkretnih društveno
– istorijskih uslova, a uključuju i psihološke, idejne, tehničke i socijalne elemen
te. Navedeni elementi održavaju socijalnu realnost, a najjača realnost je jezik.
Nacionalni književni jezik kao faktor nacionalnog identiteta
Nacion alni jezik na kome se stvara i razvija nacion alna kultura i kolektivno
pamćenje o posebnosti, samobitnosti i razvoju nacije, neoph odan je faktor oču
vanja nacionalne kulture kao bitnog i određujućeg elementa nacion alnog identi
teta i zato mora naći svoje mesto u obrazovnim sadržajima. Na značaj jezika za
očuvanje kulturnog identiteta naroda, još na početku Drugog milenijuma ukazao
je srpski velmoža – Župan Stevan Nemanja, rečima: „Bolje ti je izgubiti i najve
ći grad svoje zemlje, nego i najneznačajniju riječ svog govora“.(iz „Hilandarske
povelje Stefanu Nemanji“).
U ovom smislu uz govor i pismo (koji predstavljaju neodvojivo jedinstvo
jezika kao sredstva komuniciranja i kolektivnog pamćenja) obrazovni sadržaji
treba da sadrže saznanja o nacionalnoj književnosti i drugom duhovnom stvarala
štvu naroda. Kod Srba je, na primer, jezičkom reformom koju je izvršio Vuk Ste
fanović Karadžić narodni jezik pretvoren u književni. U daljem toku nacionalnih
procesa zajednički jezik odig rao je veoma važnu ulogu u nacionalnom buđenju,
odnosno u konstituisanju nacionalne svesti. On je omogućio razvoj drugih ele
menata zajedničke kulture koji postepeno postaju opšti: književnost i drugi obli
ci umetnosti, nauka, običaji i drugo. Uloga nacionalnih nauk a u prvom redu isto
rije, filologije, etnologije, je od posebne važnosti kako u formiranju tako i u odr
žavanju i jačanju nacionalne svesti. Te su nauk e najpre imale ulogu da (otkriju) i
objašnjavaju nacionalnu prošlost i nacion alno biće konkretnih etničkih zajedni
ca. Kasnije, kao i danas, njihova je funkcija u reinterpretaciji prošlosti, nacion al
ne sudbine, nacion alnog bića, što je povezano sa istorijskim i situac ion im uslovi
ma. Nacionalna svest je imala važnu ulogu u procesu konstituisanja nacija i stva
ranju savremenih nacionalnih država. U modernim društvima, svest o jedinstvu
nacije je veoma važan činilac koji se suprotstavlja osećaju iskorenjenosti i neiz
vesnosti čoveka. Pri tome je od posebnog značaja svest o zajedničkoj nacionalnoj
prošlosti koja pripadnicima konkretne nacije olakšava suočavanje sa neizvesno
stima modernog društva i društvenog razvoja. Ovi zahtevi dobijaju u aktuelno
sti posebno u uslovima globalizacije i informatizacije društva, kada postoji ten
dencija potiskivanja nacionalnih jezika od strane engleskog jezika, pod izgovo
rom uspešnijeg širenja informatičke pismenosti. Upotreba engleskog jezika (kao
i drugih svetskih jezika) treba da bude prihvaćena radi upoznavanja sa kulturnim
dostignućima drugih, ali ne i kao povod i izgovor za zapostavljanje i napuštanje
svog jezika kao bitnog elementa svoje kulturne samobitnosti (Vidaković, 2009.).
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Pored jezika i nacionalne književnosti, obrazovni sadržaji treba da sadr
že i saznanja o nastanku i istorijskom razvoju nacije, o njenoj samobitnosti i nje
nom doprinosu civilizaciji kojoj pripada. Jer, kultura je i životna snaga i proiz
vod čoveka čiji je cilj olakšanje, produženje i napredak ljudske vrste u kome se
čovek ostvaruje kao slobodno i stvaralačko biće. Ali ona obuhvata i prenošenje
već stvorenih vrednosti, pa se u tom smislu kultura može shvatiti kao ekonom
ska, socijalna i ideološka stvarnost i povezati sa drugim socijalnim vrednostima
(Moren, 1979).
U ovom kontekstu treba razmatrati i odnos prema nacionalnoj istoriji i nje
noj tradiciji. Jer, tradicija predstavlja skup vrednosti, ideja, normi, običaja koji
su sadržani u „istorijskom pamćenju“, kulturnom identitetu, ne samo pojedinaca,
već i grupa, naroda i nacija, a prenosi se pismeno ili usmeno s generacije na ge
neraciju. Znanje i veštine su se oduvek prenosile sa generacije na generaciju, pri
čemu je bitno napomenuti da je tendencija očuvanja i unapređenja jednom steče
nih znanja kao i stvaranja novih, oduvek prestavljala sastavni deo procesa obra
zovanja.
Značaj religije u formiranju nacionalnog karaktera
Religiozni činilac takođe može biti više ili manje značajan u konstituisa
nju nacije, što zavisi od konkretnog društvenog ambijenta, vrste religijske doktri
ne, njenog uticaja na populaciju kao i stepena religioznosti naroda. Ni Hegel ne
zanemaruje ovaj faktor, a predstavnici italijanske škole nacije ga ističu kao domi
nantan. I na primeru formiranja srpske nacije ne može se zaobići uticaj religije i
religijsko-kulturne svesti u obliku svetosavske tradicije. Sa druge strane, postoje
društva gde uticaj religije nije igrao značajnu ulogu u ovim procesima, što prven
stveno zavisi od socijalnih uslova.
Veliki likovi našeg naroda, koje istorija beleži, pokazuju jasno prirodu na
pora ka organizovanju našeg duhovnog života. Stremljenje ka duhovnosti pod ne
prestanom borbom, punom i prepunom žrtvovanja, to ustvari čini naš istorijski
život. Sveti Sava, učitelj i vođa duhovne Nemanjićke Srbije, šta je drugo ako ni
je utemeljeni napor za duhovnim životom. To je bila neprestana briga i misija je
vanđelska i nacionalna. Sveti Sava, koji po narodnom predanju sve zna, ostao je
učiteljem i uzorom svim prosvetnim radnicima, sveštenstvu, državnicima, ekono
mistima i svima drugima u rodu srpskom. On je balkanski, slovenski učitelj koji
je stizao svuda, stalno misleći na duhovni život, knjigu i prosvetu, te prve osno
ve života nacije. Ovaj osnivač Srpskog Pravoslavlja tj. Svetosavlja, uprkos razli
čitostima epoha, uverenja, crkava, verskih i ideoloških pripadnosti, nosio je u se
bi veliku misao: oslobođenje duha, pripremanje duhovnosti i duhovnog terena na
kome će izgraditi svoju naciju.
Zbog toga su religija, etika, moral i kultura najvažniji i centralni interesi
za prosperitet naše kulture, pa se zato ne bi smeli izos taviti iz obrazovnog siste
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ma. Naše prethodne generacije imale su dosta maglovitu situaciju, bez pozitivne
duhovne atmosfere. Tu maglovitu situaciju stvorili su racionalisti koji nisu pri
hvatili veru gde um više nije mogao stići. Sve se to danas mora staviti pod jednu
ozbiljnu analizu i uporediti sa shvatanjima sveopšte kulture duhovne vrednosti.
Ozbiljno se moramo pozabaviti predavanjima iz raznih naučnih disciplina, anali
zom vaspitnog značaja, naročito kod naše srednjoškolske omladine pa i onih koji
su na studijama. Tu se mora ući u srž omladinskog problema, u moralnu osnovu
tog najvažnijeg pitanja. Naša budućnost zavisi od vaspitanja i obrazovanja u hra
mu rađanja, u hramu osvećenja i u hramu prosvećenja. Prema tome, svako ukazi
vanje na puteve na kojima mladi mogu stremiti ka pozitivnom, duhovnom, kul
turnom, naučnom, prosvetnom i drugim zvanjima, za nas će biti dragoceno. Od
toga će zavisiti delatnost našeg celokupnog opstajanja i uvrštenja u druge duhov
ne i kulturne zajednice.
Značajan indikator revitalizacije religije u novonastalim postateističkim
socijalnim okolnostima je i uvođenje veronauke u škole. Zato je, u globalnoj ana
lizi odnosa pojedinca ili socijalnih grupa prema religiji, svakako značajno usta
noviti njihove ocene prihvatanja ili neprihvatanja pravoslavne veronauk e kao na
stavnog predmeta u redovnom obrazovanju dece.
Iako je veronauka u osnovne škole Republike Srbije uvedena još 2001. go
dine (kao odraz povoljnijeg položaja religije u društvu) još uvek se vode raspra
ve da li i kakva veronauka treba u školi: konfesion alna ili nekonfesionalna. U pr
vom slučaju radi se o veronauci u kojoj su svi učenici i nastavnik – veroučitelj,
iste konfesionalnosti; gde su programi edukacije i udžbenici pisani u skladu sa
tom konfesijom i gde je realizacija nastave pod nadzorom te konfesion alnosti. U
drugom slučaju se radi o nekonfesion alnoj veronauci za učenike različitih konfe
sionalnosti, gde se izučava istorija religije ili kultura religije, što znači da nije pod
nadzorom nijedne konfesionalnosti nego nekog međukonfesionalnog tela. Dosa
dašnja iskustva u Republici Srpskoj, gde je veronauk a uvrštena u nastavni pro
gram još 1992. godine, pokazuju da se još uvek raspravlja o efektima veronauke
u osnovnoj školi, a ocene se kreću od apologetike do osporavanja.
U postojećem nastavnom planu i programu, (nastavni plan i program za
osnovnu školu) zadatak pravoslavne veronauke jeste uvođenje učenika u oblast
duhovnog verskog života čoveka sa posebnim osvrtom na Pravoslavnu hrišćan
sku veru kojoj pripada. Zato je potrebno postepeno ali usmereno i široko informi
sanje ne samo iz oblasti bogoslovskih nauka (Sv. pisma, Biblijske istorije, Kati
hizisa, Dogmatike, Moralnog bogoslovlja, Patrologije, Liturgije, Crkvenog pra
va i dr.) nego i društvenih i prirodnih nauk a koje u tome pomažu (Službeni gla
snik RS, 46/2001).
Religija nije samo saznanje Boga niti samo pobožnost, ona sobom obu
hvata sve važnije strane čovekovog duhovnog života. Ona sadrži nagon za sazna
njem prave istine, izražava želju za večnim produženjem ljudskog bića. Nosi te
žnju sa savršenom i idealnom pravdom, skladom i harmonijom odnosa. Ona reša
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va pitanje o prirodi ljudske duše, o smislu i cilju života, o čoveku i njegovoj veri
u duhovne vrednosti, u ideale, u pobedu dobra nad zlom i prioritet duha nad ma
terijom. Ona jedina rešava i odgovara na pitanje: otkuda je čovek došao u ovaj
svet, zašto je ovde, i kuda ide odavde? Time se ona graniči sa filozofijom, etikom,
umetnošću. Obuhvata u sebi elemente svih tih izražaja ljudskog duha. Njen veli
ki uticaj je i u tome što podiže i približava čoveka višim idealima i pokazuje put
njihovog ostvarenja aktivnom snagom unutrašnjih duševnih sila, koje ona pobu
đuje i podstiče svojom subjektivnom stranom, obuh vata niz voljnih radnji i opre
deljuje aktivni odnos čoveka prema najvišem predmetu religioznih saznanja, pre
ma Bogu. Kao doživljeno osećanje, ona se manifestuje kroz život i dela, ispunja
 a značajan faktor koji određu
va lični duhovni moral, kao ubeđenje ona je veom
je naše moralno držanje.
Samo religija i religijom prožeta etika, obuzima i pokreće punom snagom
ljudsku dušu, ona je od velikog značaja za formiranje duševnog života uopšte, i
posebnog značaja za obrazovanje i utvrđivanje karaktera. Dejstvuje određenošću
svojih načela, a karakter se sastoji u apsolutnoj odlučnosti pravaca volje. Otuda je
karakter sam po sebi važan za istinu religije tj. hrišćanstva, svojim najdubljim ži
votnim željama. Obrazovati karakter znači povezati vreme sa večnošću, promen
ljivo sa nepromenljivim (Milin, 2001). Pravo obrazovanje karaktera jeste trijumf
apsolutnog nad relativnim, kategoričkog nad hipotetičkim.
To svedoče i mislioci koji nisu mnogo verovali, ali su zagledali u unutra
šnju suštinu i tajnu ljudskog duha. Nemački filozof Kant, koji je pokušao da obo
ri sve dokaze o postojanju bića Božijeg, a time da obori potrebu religije rekao je:
„Zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni, svedoči mi da postoji Bog“.
Tako će i Gete reći: „Ma kako napredovala moderna kultura, makar se prirodne
nauke sve više širile i produbljivale, i kako mu drago napredovao čovečiji duh,
neće se dići na uzvišenost i moralnu kulturu Hrišćanstva, kojom ona sija i svetli u
Jevanđeljima“ (Mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, prema Vidaković, 2009, 248).
Ovim misliocima pridružuje se i Njutn, koji kada bi god pomenuo ime Bo
žije, skidao kapu i poklanjao se Bogu do zemlje.
Religijsko nastojanje, posebno hrišćanske moralne istine, deluje na karak
ter i time što pročišćuje čoveka od egoizma i materijalističkih sklonosti. Pod nji
hovim uticajem otpada ono što je grubo i surovo u duši. Religiozna uverenja od
čoveka zahtevaju dublji i širi odnos, nego umetnost i nauk a. Njeno je dejstvo u
području morala sadržajnije. Vajt kaže: „Stavljanje jednostavnim religijskim ide
jama može telesno i duševno siromašnoga više unutrašnje podići, nego što to mo
že učiniti blago umetnosti i nauke kod čoveka bogata u naponu njegovog života“.
Otuda je i bezbožni Šopenhauer rekao: „Kada Boga ne bi bilo, trebalo bi Ga iz
misliti, jer je On dobra uzda za narod“.
Ne treba duboko zalaziti u ovu problematiku da bi se uvidela pojava krize
vere i morala. Svedoci smo da u toj krizi najviše stradaju mlada pokolenja. Oni
traže smisao i ciljeve života, ali ostaju nezadovoljni i prazni zbog siromaštva du
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hom i praznine među starijima i odgovornijima. Zbog toga veliki broj mladih pa
da u razoč arenje i beznađe. Mnogi među njima beže od života gubeći se u opiju
mu, narkomaniji, opijanju, razvratu pa čak i u samoub istvima. O našim mladim
generacijama u ovom vremenu vladika Nikolaj je rekao: „Dolazi vreme kada će
mladi u 16. godini saznavati za sebe, u 17. poricati prošlost, u 18. poricati buduć
nost, u 19. poricati sadašnjost a u 20. godini siti života vršiti samoubistva“. (Epi
skop Nikolaj, 2001.).
Religija kao deo duhovnog i kulturnog nasleđa i uticajan činilac savre
menog društva vrši uticaj na društvene, kulturne, političke procese, ali i na ži
vot, shvatanja i aktivnost ljudi. Sociološka teorija kaže da kada slabe oni društve
ni faktori koji imaju zadatak da održavaju društvenu integraciju, onda se stvara
prostor religiji da ona popuni taj upražnjeni prostor i odigra interegrativnu ulogu
(Dačić, prema Zuković, 2009, 183). Otuda je razumljivo što religijske vrednosti
postaju značajan segment u korpusu pluralističkih vrednosti koje karakterišu sa
vremeno društvo (Zuković, 2009, 183) .
Ovde treba naglasiti da za proces religijskog obrazovanja, posmatranog u
kontekstu interkulturalnog obrazovanja, nisu odgovorne samo škole. Ovaj pro
ces zahteva uspostavljanje i razvoj odnosa u svim ostalim područjima obrazova
nja, ali i mnogo šire. Pored porodice i škole, značajan doprinos ostvarenju ovo
ga cilja mogu i treba da pruže i verske zajednice koje u velikoj meri mogu dopri
neti da se shvati suština i značaj religijske ili duhovne dimenzije u interkultural
nom obrazovanju.
Zato je dužnost škole, roditelja i svih vaspitnih činilaca da učine sve što
mogu učiniti na moralnom ozdravljenju, koje se treba sprovesti u okviru obra
zovnog sistema u našim školama. Nas prevashodno interesuje uticaj globalizaci
je na obrazovanje i učenje, iako uviđamo da je taj proces tesno povezan sa eko
nomskim i društveno-političkim kretanjima. Globalizacija prestavlja nov izazov
za obrazovanje i učenje, pa je potrebno takav izazov podvrći teorijsko-kritičkim
analizama i nastojati da se uvide njegove pozitivne i negativne strane. Svako za
nemarivanje, svako ignorisanje ne bi bilo delotvorno.
Uloga religije u obrazovnom sistemu
Redak je sistem školovanja u kojem je formalno iskustvo dečjeg učenja
ostalo potpuno nemo kada je reč o religiji i njenim vrednostima. Kako Zuković
(2007) u svojim istraživanjima navodi: „…većina zemalja doživljava porast plu
raliteta u verovanjima, vrednostima i stilovima života među stanovništvom. Poja
čani pluralizam u društvu inicira drugačije glasove u obrazovnoj politici, koji po
zivaju na dublje razmišljanje o povezanosti religije i obrazovanja. Delors (1996)
upućuje na tenziju između materijalnog i duhovnog i ističe da je zadatak obrazo
vanja da podstakne svakoga u skladu sa njihovim tradicijama i uverenjima, a oda
jući puno poštovanje pluralizmu, da izdigne svoj um i duh na nivo univerzalnog.
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Takav stav ide u smeru povećanja tolerancije putem obrazovanja. U tom smislu
religijsko obrazovanja treba da doprinese širenju učenikovog pogleda na svet i da
kroz interpretativni proces od strane učenika i nastavnika u religijskom obrazo
vanju stvori osnove za razvijanje tolerancije. Pri tome, više pažnje treba posvetiti
razum
 evanju unutrašnjeg, duhovnog razvoja dece i njegovog povezivanja sa reli
gijom i obrazovanjem“ (Zuković, 2007, 188).
Skupština Veća Evrope u svojoj „Preporuci o religiji i demokratiji“ ističe
da je obrazovanje ključni način za borbu protiv neznanja i stereotipa i da bi, sto
ga, nastavni planovi i programi morali biti revidirani tako da promovišu bolje raz
umevanje različitih religija. Sadržaj ove Preporuke ukazuje na činjenicu da reli
gijsko obrazovanje pruža korisne informacije i na taj način pomaže deci ne samo
da razumeju savremenopluralističko, multikulturalno i multikonfesionalno dru
štvo, već i da u njemu žive zajedno sa drugima. Stoga, Veće Evrope preporučuje
da u onim državama gde postoji jedan ili više oblika konfesion alnog religijskog
obrazovanja u školama, učenje o religijama bude ponuđeno kao alternativni škol
ski predmet (Kodelja, Bassler, 2004).
Veće Evrope posebno naglašava promociju religije kroz:
1. Učenje o religijama kroz niz vrednosti prema kojima mladi ljudi moraju
razviti različit pristup unutar okvira obrazovanja o etici i demokratskom društvu.
2. Promociji učenja komparativne istorije različitih religija u školama, s
naglaskom na njihovo poreklo, sličnosti u nekim njihovim vrednostima i različi
tost njihovih običaja, tradicija, praznika, itd.
3. Podsticanje učenja istorije i filozofije religija i istraživanje ovih tema,
paralelno sa teološkim studijima.
4. Saradnja sa religijskim obrazovnim institucijama u svrhu uvođenja ili
pojačavanja aspekata u svojim planovima i programima koji se odnose na ljud
ska prava, istoriju, filozofiju i nauku.
5. Izbegavanje (u slučaju djece) bilo kakvog konflikta između, od strane
države promovisanog, obrazovanja o religiji i vere porodica, kako bi se pošto
vala slobodna odluka porodica u ovom veoma osetljivom pitanju (Kodelja, Bas
sler, 2004).
Takođe, kako ističu Kuburić i Zuković (2010) uspešna verska nastava zah
teva i što plodniju međupredmetnu korelaciju s ciljevima i sadržajima drugih na
stavnih predmeta, poštujući načelo celovitog razvoja učenika, a u skladu s inter
kulturalnim pristupom religijskom vaspitanju i obrazovanju (Kuburić, Zuković,
2010, 84).
Školska veronauk a je usmerena na celoviti razvoj ličnosti i posreduje kul
turu koja je otvorena za religioznu dimenziju života. Stoga, ovaj nastavni pred
met u školama ima vrednost ili važnost za lični razvoj ali i za razumevanje stvar
nosti koja nas okružuje. Jerotić (2005) ističe da „…ne postoji čovek koji se ni
kada u toku života, u mladalačkom dobu naročito, nije upitao bar jednom ili vi

Mira Vidaković: Društvene vrednosti i religijsko obrazovanje…

98

še puta iskreno: ko sam, odakle sam, kuda idem.“ Traženje smisla života predsta
vlja normalan i zdrav temelj čovekovog života i naročito je izražen u adolescent
nom dobu. Polazeći od toga da vera ima zaštitničku funkciju u životu čoveka, Je
rotić napominje da je „teško odreći pozitivan učinak pravilnog religioznog vaspi
tanja dece i adolescenata na budućnost naroda, njegove ne samo ekonomske, već
i moralne odnosno etičke stabilnosti. U tom smislu, veronauk a u školi treba da
pomogne mladima da upoznaju sami sebe i svoj vlastiti unutrašnji život i da im
ponudi takvu viziju života koja sadrži visok moralni nivo i podstiče razvoj zrelo
sti (Zuković, 2007, 190).
Veronauka bi posebno trebala da pruži doprinos u srednjim školama, ako se
ima u vidu da je učenicima kod kojih je u ovom uzrastu izuzetno izražena potreba
traganja za sopstvenim identitetom i smislom života, potrebno ponuditi takve sa
držaje koji bi omogućili da kroz toleranciju i razmenu iskustva sa drugim kultura
ma i veroispovestima pravilno izgrade vlastiti identitet. Činjenica je da u programi
ma verske nastave svih verskih zajednica ne postoji dovoljan broj nastavnih jedini
ca posvećenih drugim verskim zajednicama. Značajnu pažnju u tom smislu treba
lo bi posvetiti i religijskom obrazovanju prosvetnih radnika, tako što bi se kroz or
ganizovane seminare upoznali sa sopstvenom religijskom tradicijom, bez obzira da
li su vernici ili ne, kao i sa učenjima i poreklom drugih religija (Dačić, 2005, 240).
Zaključak
Nastava i vaspitanje uvek idu zajedno i jedno bez drugoga ne mogu u ško
lu. I jedno i drugo je dužnost starijih prema mlađima. Zato je pojam o dužnosti
najuzvišeniji pojam do koga je dostigla ljudska svest kulturnog čoveka. Od svih
mogućih čovekovih dužnosti najuzvišenija i najopširnija je dužnost nastavnika i
vaspitača. Njihov posao je da se kod dece postave najpre kao roditelji pa tek on
da kao učitelji i vaspitači. Ovim načinom se stvaraju ljudi tj. mlada bića od du
ha, tela i svesti. Takvo biće će se razviti ako ga pravilno obrazujemo i vaspitava
mo prema nacionalnoj istoriji i njenoj tradiciji. Nacionalno obrazovanje se ispo
ljava i ogleda u načinu ponašanja i načinu života svake nacije, a prenosi se s kole
na na koleno. Ono obuh vata elemente socijalnog i kulturnog nasleđa i predstavlja
osnovu opstanka svakog, pa i nacionalnog indentiteta. Zato, obrazovni sadržaji u
našim nastavnim planovima treba da pruže saznanje o nastanku i razvoju nacije,
njenoj kulturi i tradiciji, njenoj samobitnosti, ali i njenom doprinosu razvoju civi
lizacije kojoj pripada. Odsustvo ovih sadržaja iz obrazovnih programa dovodi do
slabljenja nacion alne svesti, svesti o pripadnosti naciji, a to znači i slabljenju sve
sti o samobitnosti pripadnika nacije. To dalje može dovesti do unifikacije kultura,
što se ne može smatrati civilizacijskim progresom, jer se bogatstvo ljudskog dru
štva ne sastoji u njegovoj kulturnoj uniformnosti, već u kulturnoj raznovrsnosti.
Ukazivanje na potrebu zaštite i očuvanja identiteta, kao osnove nacion al
nog identiteta i uloge obrazovanja u zadovoljavanju ove potrebe u uslovima glo
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balizacije, ne treba shvatiti kao osporavanje potreba za upoznavanjem drugih kul
tura i korišćenje njihovih tekovina. Zaštita specifičnosti kulture ne znači odsu
stvo evaluacije ili prilagođavanja dinamici kulture „planetarnog sveta“, nego na
protiv zaštitu sopstvene kulture. Znači, preuzimanje tuđih i univerzalnih kultur
nih tvorevina treba da se odvija uz očuvanje vlastite kulture, njene specifičnosti
i njenog identiteta.
Religija kao deo duhovnog i kulturnog nasleđa i uticajan činilac savreme
nog društva vrši uticaj na društvene, kulturne, političke procese, ali i na život,
shvatanja i aktivnost ljudi. Sociološka teor ija kaže da kada slabe oni društveni
faktori koji imaju zadatak da održavaju društvenu integraciju, onda se stvara pro
stor religiji da ona popuni taj upražnjeni prostor i odigra integrativnu ulogu. (Da
čić, 2005) Otuda je zanimljivo što religijske vrednosti postaju značajan segment
u korpustu pluralističkih vrednosti koje karakterišu savremeno društvo.
Iz svega navedenog se može izvesti zaključak o važnosti pravilnog ver
skog obrazovanja, obrazovanju koje bi se, umesto da diktira način delovanja po
jedinaca ili društva, pokušalo usaglasiti sa promenljivim uslovima okoline tog
istog pojedinca ili društva u celini. S obzirom da efektno religijsko obrazovanje
može imati širok doprinos kako u razvitku pojedinačnih kultura, tako i na inter
kulturalnom nivou, ova njegova uloga se ne sme zanemariti, ali isto tako ne bi bi
lo poželjno da se ona previše naglašava, iz razloga što je njen uspeh zavisan od
više različitih faktora. Neophodno je analizirati kako efekte verske nastave, po
sebno u srednjim školama, tako i njen sadržaj, odnosno pokušati shvatiti koji
aspekti religijske nauke imaju najpoželjniju širu primenu. Verska nastava će naj
veću korist doneti u onim slučajevima kada se one smernice i intelektualni sadr
žaji koji imaju najveću važnost za širu društvenu zajednicu implementuju u naj
većoj meri, na takav način da taj sadržaj ne predstavlja nametanje već da argu
mentovano prikaže svoje prednosti, kako za samog pojedinca, tako i za društvo u
koje on te vrednosti treba da dalje implementuje.
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SOCIAL VALUES AND RELIGIOUS EDUCATION
OF YOUNG PEOPLE IN GLOBALIZATION
Abstract
The paper examines the ways in which education contributes in solving
conflicts and contrasts of the 21st century. It tackles two main conflicts in con
temporary society. First, the conflict between global and local, where there is a
need for a person to be a citizen of the world but at the same time to conserve his
or her national identity. Second, the universal versus individual, which is mani
fested by accepting the process of globalization while keeping one’s own perso
nal identity. This preservation of personal identity is realized through preservati
on of national cultural identity and recognition of the need to conform to the mo
dern age and to modern relations within the global society, a society that requires
a unique and singular cultural space and planetary culture.
Religion, as part of humanity's spiritual and cultural heritage and an in
fluential factor in modern society, influences both the social, cultural, political
processes and also the lives, attitudes and activities of people. Sociological theory
suggests that when the social factors that have the task to maintain social integra
tion weaken, it creates an opportunity for religion to fill in the vacant space and
to play an integral role. Therefore, it is interesting that religious values are beco
ming an important segment of pluralistic values that characterize modern society.
Key words: globalization, pluralistic values, religion, education, religio
us education
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THE ROLE OF RELIGION
FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
‘A society without religion is like a vessel without compass.’
Napoleon Bonaparte

Summary
In this article the author will elaborate how sociologists approach the study
of religion. Furthermore, how sociologists investigate the social aspects of religi
on, which include the ways in which people have used religion to justify the most
constructive and destructive actions, the way religion shapes people's behavior
and their understanding of the world, and the way religion is intertwined with so
cial, economic and political issues. This article outlines how religions have ente
red into public spheres and how they became strong identity markers both for in
dividuals and for societies. In the name of religious traditions people raised poli
tical and economic claims. We will be able to see how religious beliefs and values
motivate human action, and how religious groups organize their collective reli
gious expressions. Religion is a signiﬁcant aspect of social life, and the social di
mension is an important part of religion. Using sociological perspectives we will
put our focus on the human aspects of religious belief and practices.
Keywords: Religion; sacred; rituals; predestination; modern capitalism;
profane.
Introduction
The influence of religion reaches far beyond the walls of the temple. In
fact, religion is everywhere. Some form of religious belief exists all over the wor
ld. Some form of religious belief in invisible deity to worship of an animal. Some
people may think that religion is a carryover from the superstitious past, hence
highly important for primitive, backward societies only. Actually, religion is also
very much a part of our modern social life. Today, societies are scientifically and
technologically advanced but also they are most religious. Large numbers of pe
oples attend religious services regularly. What exactly do religious people belie
ve? What can religion do to people? Why does religion continue to play a vital
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role in modern society? These question we will try to give answers through the
thought of the main sociologists. No one definition could capture the varieties and
essence of religion, believed Max Weber (1922). He continues that ‘religion en
compasses those human responses that give meaning to the ultimate and inesca
pable problems of existence—birth, death, illness, aging, injustice, tragedy, and
suffering’ (Abercrombie, Hill, and Turner 1988). According to him, the hundreds
of thousands of religions, past and present, represent a rich and seemingly endle
ss variety of responses to these problems.
Same like Weber, Emile Durkheim (1915) believed that religion is diffi
cult to define. Why? He cautioned that when studying religions, sociologists must
assume that “there are no religions which are false” (Bromley 1991). He maintai
ned that all religions are true in their own fashion; all address the problems of hu
man existence, albeit in different ways. Consequently, he said, those who study
religion must first rid themselves of all preconceived notions of what religion
should be. We cannot study religion using standards that reflect our own personal
experiences and preferences(Pollack and Olson 2008). Preconceived notions and
uninformed opinions about the meaning of religious symbols and practices can
close people off to a wide range of religious beliefs and experiences. Durkheim
argued that some form of religion appears to have existed for as long as humans
have lived. Consisting on this, we might argue that religion must serve some vi
tal social function for the individual and for the group, this may be true for Dur
kheim. Religion serves as a stabilizing force in times of severe social disturbance
and abrupt change. During such times, many norms that guide behavior may bre
ak down. In the absence of such forces, people are more likely to turn to religion
in search of a force that will bind them to a group.
Functions of religion
‘A religion is a unified system of beliefs and
practices relative to sacred things.’
Emile Durkheim
Durkheim observed that whenever any group of people has a strong con
viction, that conviction almost always takes on a religious character. Religio
us gatherings become vehicles for affirming convictions and mobilizing the gro
up to uphold them, especially when the group is threatened. The idea that reli
gion functions to meet societal needs led Durkheim to reach a controversial but
thought-provoking conclusion: the “something out there” that people worship is
actually society. In reaching this conclusion Durkheim asked, how else might we
explain the endless variety of religious response? The answer is that people crea
te everything encompassed by religion images of gods, rites, sacred objects. That
is, people play a fundamental role in determining what is sacred and how to act
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in the presence of the sacred. Consequently, at some level, people worship what
they (or their ancestors) have created (1968; Smith and Wells 2009). So, we can
say that religions as different in their practices, but they share several elements
in common, elements characteristic of all religions. These elements can be found
in Durkheim’s (1915) classic definition of religion as a unified system of belief
and practices regarding sacred things that unites its adherents into a single moral
community. Thus, religion consists of (1) something that is considered sacred, (2)
a set of beliefs about the sacred thing, (3) the affirmation of beliefs through ritu
als, and (4) an organization of believers who participate in the same rituals (Ade
ribigbe and Ayegboyin 2001).
Whatever the truth of any of its beliefs, and that is a matter of faith, a reli
gion is of immense importance to the society as well as to its individual members.
The nature of religion’s relationship to society, as you probably suspect, has been
much debated. Why do religions vary from one society to another? Does religion
merely reflect the structure of a society, or can religion influence that structure? In
Durkheim’s view, religion is a collective act and includes many forms of behavior
in which people interact with others. He initiated sociological analysis of religion
by defining religion as a “unified system of beliefs and practices” (Arweck 2006).
He referred to these realms as the sacred and the profane. The sacred encompas
ses those elements beyond everyday life which inspire awe, respect and even fear.
People become a part of the sacred realm only by completing some ritual, such
as prayer or sacrifice. Believers have faith in the sacred; this faith allows them to
accept what they cannot understand. It was Durkheim’s aim to refute the popu
lar view that God – or whatever is worshipped as sacred – is merely an illusion,
a figment of human imagination. According to him, if religion were an illusion,
it would have disappeared in rational modern societies. But it has not. “It is inad
missible,” said Durkheim, “that systems of ideal like religion, which have held
so considerable a place in history, and to which people have turned in all ages
for the energy they need to live, should be mere tissues of illusion” (Bainbridge
1997). If God were merely a product of the individual’s imagination. The profa
ne includes the ordinary and commonplace. Interestingly, the same object can be
either sacred or profane depending on how it is viewed. Durkheim also argued, it
would occupy the same status as any other idea – a part of the profane world in
capable of inspiring reverence, awe, and worship. Instead, God must be sacred
and far above humans, as demonstrated by the fact that the deity is widely wor
shipped. In this revered entity is both real and superior to us, then what is God?
Durkheim’s answer: society. Society is more powerful than any of us and beyond
our personal control. It is separate from us, yet we are part of it and it is part of
our consciousness. It outlives each of us, and even our children. We are depen
dent on it, and it demands our obedience to it. It is neither a person nor a thing,
yet we feel and know its reality. These attributes of society are also characteristi
cs of the sacred – in western religions, of God. In short, the sacred, according to
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Durkheim, is the symbolic representation of society (Banton 2004). By worship
ping God, we in effect are worshipping society.
Such a view of religion led Durkheim to emphasize that religion functions
to preserve social order. Every religion, he argued, possesses both rituals and mo
ral norms. Through their religion’s rituals, people sanctify and renew their bonds
to one another. Their belief in the sacred and their acceptance of common norms
are strengthened. At this point a new concept of ‘fact’ appears. In many ways, so
ciety’s action itself creates facts, which can form the basis of decision for future
actions. Durkheim (1858–1917) calls these created facts ‘social facts’ (in Fr., faits
sociaux) (Barker and Beckford 2008). Whether the present is perceived as a crisis
is a social question that does not depend directly on the success or failure of mar
ket turnover at the time in question. In → modernity, it is not religion alone that
creates the sense and meaning of social life. Rather, religion is a part of the social
bestowal of meaning, both guiding and being guided.
The Opiate of the Masses
‘Religion is the sigh of the oppressed creature,
the heart of a heartless world,
and the soul of soulless conditions.
It is the opium of the people.’
Karl Marx
Like Durkheim, Marx saw religion as a supporter of tradition. This support
ranges from injunctions that the poor and oppressed should endure rather than re
volt (blessed be the poor, blessed be the meek, and so on) and that everyone sho
uld pay taxes all the way to the endorsement of inequality implied by a belief in
the divine right of kings (Barker and Warburg 1998). Marx differed from Durkhe
im by interpreting the support for tradition in a negative light. Marx saw religi
on as the “opiate of the masses”—a way the elite kept the eyes of the downtrod
den happily focused on the afterlife so that the poor would not notice their earthly
oppression. Marxists focus on ways in which people use religion to repress, con
strain, and exploit others and how religion turns people’s attention away from so
cial and economic inequality. This perspective draws inspiration from the work
of Karl Marx (1843), who believed that religion was the most humane feature of
an inhumane world and that it arose in response to the tragedies and injustices of
human experience (Bastide). Marx described religion as the sigh of the oppres
sed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions, it
is the opiate of the masses. According to Marx, people need the comfort of religi
on to make the world bearable and to justify their existence. In this sense, he said,
religion is analogous to a sedative. Even though Marx acknowledged the comfor
ting role of religion, he focused on its repressive, constraining, and exploitative
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qualities. In particular, he conceptualized religion as an ideology that justifies the
status quo (Batson, Schoenrade et al. 1993). That is, religion is used to rationali
ze existing inequities or downplay their importance. This aspect of religion is es
pecially relevant with regard to the politically and economic ally disadvantaged.
For them, Marx said, religion serves as a source of false consciousness. That is,
religious teachings encourage oppressed individuals or groups to accept the eco
nomic, political, and social arrangements that constrain their chances in this life
because they are promised compensation for their suffering in the next world.
This kind of ideology led Marx to conclude that religious teaching inhibits pro
test and revolutionary change (Beckford 1989). He went so far as to claim that
religion would be unnecessary in a truly classless society—that is, a propertyle
ss society providing equal access to the means of production. In the absence of
material inequality, exploitation and injustice would not occur. Critics argue that
Marx underestimates the way people are inspired by religion to confront social
and economic inequalities. Sometimes religion is a catalyst that inspires change
and justice. As we said Marx considered religion an illusion. Writing before Dur
kheim, Marx presented the conflict theory that if a society is divided into classes,
its dominant religion represents the interests of the ruling class. The religion dis
guises and justifies the power of that class, though. The deception is not delibe
rate. The ruling class is not conscious of the true state of things. Yet religion, ar
gued Marx, is nonetheless a real and an oppressive illusion, one that helps the ru
ling class perpetuate its domination of the masses (Bourguignon 1973). Religi
on supports the ruling class by justifying existing inequalities. In his view, reli
gion continue to drugge the masses into submission by offering a consolation for
their harsh lives on earth, the hope of salvation in an ideal afterlife. The values of
religion, reinforce other social institutions and the social order as a whole. From
Marx’s perspective, religion promoted stability within society and therefore helps
to perpetuate patterns of social inequality (Hamilton 1994).
You may ask, if religion is merely an oppressive illusion, why would the
masses support and even cling to it? The reason, according to Marx, is the preva
iling social inequality and oppression, which drive the masses to seek solace so
mewhere. “Religion,” Marx declared, “is the sigh of the oppressed creature, the
heart of a heartless world, the soul of soulless circumstances” (Knudten 1967).
Opium offers relief and escape, and it drains one’s will to find the source of pro
blems. Similarly, religion brings relief to oppressed workers, dulls their sensiti
vity to suffering and diverts them from attacking the root for their pain – their
exploitation by the wealthy and powerful. Religion accomplishes all this by emp
hasizing the superiority of spiritual over earthy matters or promising eternal bliss
in the afterlife with such doctrines as “Blessed are the poor” (Liebersohn 1986).
As a result, religion ends up “alienating” workers from themselves by acquiring
a harmful power over them – causing them to develop a “false consciousness,”
to accept the dominance of their oppressors. In Marx’s terms, religion can be an
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opiate for the pains created by society. Many religions urge their believers to see
all worldly things as trivial compared with the life of the spirit. Others perceive
this world as a mere way station, or a “vale of tears” that is meant to be a test of
love and faith, or even as an illusion. All these beliefs can encourage the faithful,
not only to be consoled but also to endure their suffering docilely. Thus, religions
can discourage people from confronting the sources of their suffering, from joi
ning a social or revolutionary movement that may help to alleviate their suffering
(Kunin and Miles-Watson 2006).
Religion may perform a social control function, strengthening conformity
to society’s norms. Religion may sacralize the norms and values of society. Then
the laws of the state may be taken to be the laws of God, fulfilling divine purpo
ses. If believers are taught to accept the authority of their church, they may be
more likely to obey the authority of the state and society’s other norms.
Independent force - a worldly asceticism
‘Religion is one of the core forces in the society.’
Max Weber
Max Weber wanted to understand the role of religious beliefs in the origins
and development of modern capitalism an economic system that involves care
ful calculation of costs of production relative to profits, borrowing and lending
money, accumulating all forms of capital, and using workers and resources aro
und the world to make products (McMylor 1987). In his book The Protestant Et
hic and the Spirit of Capitalism, Weber asked why modern capitalism emerged
and flourished in Europe rather than in China or India. He also asked why busi
ness leaders and capitalists in Europe and the United States were overwhelmin
gly Protestant. To answer these questions, Weber focused on how norms genera
ted by different religious traditions influenced the adherents economic orientati
ons and motivations (Weber and Andreski 1983). Based on his comparisons, We
ber concluded that a branch of Protestant tradition Calvinism supplied a “spirit”
or an ethic that supported the motivations and orientations required by capitali
sm. In particular Calvinism emphasized this worldly asceticism a belief that peo
ple are instruments of divine will and that God determines and directs their activi
ties. Calvinists glorified God when they accepted a task assigned to them, carried
it out in an exemplary and disciplined fashion, and did not indulge in the fruits
of their labor (that is, they did not use money to eat, drink, or otherwise relax to
excess) (Geering 1998). In addition Calvinists conceptualized God as all-power
ful and all-knowing; they also emphasized predestination the belief that God has
foreordained all things, including the salvation or damnation of individual souls.
According to this doctrine, people could do nothing to change their fate (Lem
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men 1990). To compound matters, only relatively few people were destined to
attain salvation.
Weber maintained that beliefs in this-worldly asceticism and predestinati
on created a crisis of meaning among adherents. This crisis led them to look for
concrete signs that they were among God’s chosen people, destined for salvati
on. Consequently, accumulated wealth became an important indicator of whet
her one was among the chosen. At the same time, this-worldly asceticism “acted
powerfully against the spontaneous enjoyment of possessions; it restricted con
sumption, especially of luxuries” (O’Dea 1970). Frugal behavior encouraged pe
ople to accumulate wealth and make investments important actions for the suc
cess of capitalism. Do not misread the role that Weber attributed to the Protestant
ethic in the rise of a capitalist economy. According to Weber, that ethic was a si
gnificant ideological force; it was not the sole cause of capitalism but “one of the
causes of certain aspects of capitalism”. Unfortunately, many people who enco
unter Weber’s ideas draw conclusions that Weber himself never reached: the re
ason that some groups and societies are disadvantaged is simply that they lack
this Protestant work ethic. Finally, note that Weber was writing about the origins
of industrial capitalism, not about the form of capitalism that exists today, which
places a heavy emphasis on consumption and selfindulgence. He maintained that
once established, capitalism would generate its own norms and become a self-su
staining force. In such circumstances, religion becomes an increasingly insignifi
cant factor in maintaining the capitalist system (Swatos and Kaelber 2005). Reli
gion’s power to reinforce social control may set up yet another roadblock to use
ful change. If religion completely sacralizes the norms and values of a society, it
may help preserve unjust laws and harmful values, such as those supporting ra
cial and sexual inequality.
Conclusion
It is fact that the religion is very important to modern societies. It play a
significant role to the social life because religious practices are important parts
to many individuals. Religious values influence many social action and here so
ciological perspectives helps us to interpret their experiences. From sociological
perspectives we saw the dynamic relationship between religion and other aspe
cts of society. In the view of Karl Marx, religion is not necessarily a beneficial or
admirable force for social control. He argue that to whatever extent religion actu
ally does influence social behavior, it reinforces existing patterns of dominance
and inequality. Many studies have supported Marx’s assumption that poverty or
oppression tends to make people embrace religion for consolation (Wimberley,
1984). But religion is not always the opiate of the people that makes them accept
the status quo. Religion can and does inspire social movements that change so
ciety. Marx assumed that there are two types of social forces: material (such as
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economic conditions) and ideal (such as religious beliefs). He contended that the
material forces largely determine the character of the ideal forces, that the econo
mic structure shapes religious belief. Marx Weber took a different position, argu
ing that in some cases an ideal force can influence a material force. Religion, the
refore, can influence economic structure, changing society. According to Weber,
religion elevates hard work to the status of a moral duty and produces the disci
plined and rational, not speculative, pursuit of economic gain. In contrast, tradi
tional economic activity was marked by easygoing work habits and speculative
acquisition. Some way of life, certain ideas and habits, Weber argued, must have
produced his change in economic activity. Durkheim, Marx and Weber pointed
to some of the ways in which religion satisfies the needs of individuals and of so
ciety. Religion often performs a supportive function, by providing consolation,
reconciliation, and relief from anxiety or fear. By praying, believers may beco
me less fearful about losing their jobs or about old age and death. Faith may con
sole those who have lost a loved one or are beset by loneliness, disappointment,
frustration, or sorrow. Religion can reconcile people to the sinfulness of others,
the hostility of enemies, the injustices of society, or other unpleasant aspects of
this world.
Bibliography
(1968). A sociological yearbook of religion in Britain. London, S.C.M. Press.
Aderibigbe, G. and D. Ayegboyin (2001). Religion and social ethics. Ijebu-Ode,
Ogun State [Nigeria], National Association for the Study of Religions and
Education.
Arweck, E. (2006). Researching new religious movements : responses and rede
finitions. London, Routledge.
Bainbridge, W. S. (1997). The sociology of religious movements. New York ;
London, Routledge.
Banton, M. (2004). Anthropological approaches to the study of religion. London,
Routledge.
Barker, E. and J. A. Beckford (2008). The centrality of religion in social life :
essays in honour of James A. Beckford. Aldershot, Ashgate.
Barker, E. and M. Warburg (1998). New religions and new religiosity. Aarhus,
Denmark, Aarhus University Press.
Bastide, R. Social origins of religion, Minneapolis.
Batson, C. D., P. Schoenrade, et al. (1993). Religion and the individual : a so
cial-psychological perspective. New York ; Oxford, Oxford University
Press.
Beckford, J. A. (1989). Religion and advanced industrial society. London, Unwin
Hyman.

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.

111

Bourguignon, E. (1973). Religion, altered states of consciousness, and social
change. Columbus, Ohio State University Press.
Bromley, D. G. (1991). Religion and the social order. New developments in theo
ry and research. Greenwich ; London, Jai.
Geering, L. (1998). Does society need religion? Wellington, NZ, St Andrew’s
Trust for the Study of Religion & Society ; Loughborough : Sea of Faith
Network (UK) [distributor].
Hamilton, M. (1994). The sociology of religion : theoretical and comparative
perspectives. London, Routledge.
Knudten, R. D. e. (1967). The sociology of religion : an anthology. N.Y., Apple
ton-Century-Crofts.
Kunin, S. D. and J. Miles-Watson (2006). Theories of religion : a reader. Edin
burgh, Edinburgh University Press.
Lemmen, M. M. W. (1990). Max Weber’s Sociology of religion : its method and
content in the light of the concept of rationality. Hilversum, Gooi & Sticht.
Liebersohn, H. (1986). Religion and industrial society. Philadelphia, American
Philosophical Society.
McMylor, P. M. (1987). “Capitalism, managerialism and the market : The pro
blems of politics in the culture of bureaucratic individualism. [electronic
resource].”
O’Dea, T. F. (1970). Sociology and the study of religion : theory, research, inter
pretation. [S.l.], Basic.
Pollack, D. and D. V. A. Olson (2008). The role of religion in modern societies.
London, Routledge.
Smith, K. A. and S. Wells (2009). Negotiating community and difference in me
dieval Europe : gender, power, patronage, and the authority of religion in
Latin Christendom. Leiden, Brill ; Biggleswade : Extenza Turpin [distri
butor].
Swatos, W. H. and L. Kaelber (2005). The Protestant ethic turns 100 : essays on
the centenary of the Weber thesis. Colorado, USA ; London, Paradigm.
Weber, M. and S. Andreski (1983). Max Weber on capitalism, bureaucracy and
religion : a selection of texts. London, Allen & Unwin.

112

Besnik Fetahu: The role of Religion from a sociological perspective

Besnik Fetahu
University of Prishtina
Faculty of Philosophy
Departmant of Sociology
besnik.fetahu@gmail.com
ULOGA RELIGIJE VIĐENA IZ SOCIOLOŠKE PERSPEKTIVE
Rezime:
U ovom članku autor je elaborirao na koji način sociološki pristupi treti
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Frensis Makenzi – prijatelj Srbije:
pravoslavni dobrotvor i zaštitnik verskih manjina
Rezime
Frensis Makenzi je u Srbiji boravio skoro 20 godina i tokom tog period a
zalagao se za angažovanje građana u humanitarnim akcijama, pomagao je iz
gradnju puta, vojnu bolnicu, izbeglice iz Bosne, pokazivao je brigu o napušte
nima, prosjacima, za školovanje Romske dece, obuku devojaka, čak i formiranje
društva za zaštitu životinja u Beogradu. Osim toga, Makenzi je, kao zemljopo
sednik u Beogradu, organizovao urbanizaciju i naseljavanje stanovništva, nude
ći niske ali ekonomski prihvatljive stanarine, poklonio zemlju za gradnju pravo
slavnog hrama, potpomagao prevođenje verske literature i izdavačku delatnost.
Makenzi je bio i prijatelj nazarena i finasijski pomagao njihove sudske procese, a
potom i samohrane nazarenske porodice bez prihoda. U članku se govori i o ulo
zi Čedomilja Mijatovića u mnogim od Makenzijevih aktivnosti.
Ključne reči: Frensis Makenzi, Sala mira, nazareni, Čedomilj Mijatović, Englezo
vac, humanitarni rad, Srbija.

Frensis Makenzi (Francis Harford Mackenzie, of Gairloch, Ross-shire) ro
dio se 1833. godine u Gerloku, na imanju u Škotskoj, kao mlađi sin imućnog ba
rona Frensisa Makenzija (titulu je kasnije preuzeo najstariji brat Kenet (Ken
neth). Posle smrti roditelja njegov odgoj poveren je njegovom stricu, lekaru Džo
nu i maćehi Meri, koja je bila kvekerka. Sama porodica Makenzi pripadala je Slo
bodnoj škotskoj crkvi – reformističkoj (Palaret, 1992:137) a Makenzi je pokazi
vao zanimanje i sklonost i prema delovanjima Plimutske braće.1 Mladost je pro
veo služeći kao pomorski oficir u britanskoj floti za vreme krimskog rata, a po
zaključenju mira, živeo je kao mlad i bogat londonski „gospodičić“. Nakon svog
verskog obraćenja veliki deo nasledstva poklonio je za potrebe misionarskog ra
da u Francuskoj i osnivanje misionarskih škola za potrebe Kine i Afrike. Pred do
lazak u Srbiju, proveo je dve godine u južnoj Francuskoj gde se takođe odlikovao
humanitarnim i dobrotvornim radom.
1 U nas poznatiji kao Crkva braće. U svojim memoarima njegov višedecenijski prijatelj
Čedomir(lj) Mijatović zapravo kaže da je u jednom trenutku Makenzi došao do lične vere u Spa
sitelja Isusa Hrista i da je poverovao, te da je bio pripadnik Plimutske braće, odnosno Crkve bra
će (Mijatovich, 1917:200).
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Makenzi je u Srbiju stigao tokom srpsko-turskog rata 1876. godine, u na
meri da pomaže ranjenicima kraj fronta kod Knjaževca i u okolini Zaječara, a po
sle čitanja reportaža u engleskim novinama o patnji srpskog naroda u Knjaževač
kom okrugu pod Turcima. Mijatović govori kako se tamo susreo sa jednim srp
skim pukovnikom kome je žarko svedočio o veri u Isusa Hrista, budući da je sa
znao da je oficir neverujući, ali bez uspeha. Pošto je Makenzi u to vreme bio sla
bog zdravlja, ovaj oficir i vojni lekari borili su se za njegov život, kako Mijato
vić kaže „ponašanjem savršenog hrišćanina, i pravog džentlmena, bez obzira što
je bio neverujući u Hrista“ (Mijatovich, 1917:198).
U okolini Užica finansirao je izgradnju javnog puta ali je to uskoro morao
da napusti jer su radnici od njega tražili još zlatnika koje je navodno kraljica Vik
torija poslala da se „besplatno podele u Srbiji“. Po povratku u Beograd, za svoj
humanitarni rad, dobio je od kralja Milana orden Takovskog krsta, mada je odbio
da ode u kraljevsku audijenciju, tako dam mu je orden uručen kasnije. Mijatović
napominje da ga nikada nije nosio.
Kasnije, u Srbiji, živo se zainteresovao za sektu protestantskih na
zarena, koja je tada počela da hvata korene… Evangelizovanje je
za njega prosto značilo „otvoriti ljudima oči, okrenuti ih od tame ka
svetlosti i od Satane ka Bogu“ (Palaret, 1992:146).
Godine 1877, u Beogradu se susreo i sprijateljio sa Čedomiljem Mijatovi
ćem, ministrom u više vlada krajem XIX veka2, čija je supruga Elodi Loton Mi
jatović bila Engleskinja, i metodiskinja po verois povedanju (veslijanska metodi
stička crkva), ali koja je dosta vremena provela u SAD kao aktivista anti-robovla
sničkog abolicijskog pokreta. Elodi je uz sve to bila još i autor i prevodilac. Nji
hovo neprestano druženje traje od 1877. do 1889. godine kada Mijatovići odlaze
2 Zajedno sa suprugom Elodi Mijatović, Čedomilj je još 1864. i 1865. godine prevodio
Dikensove božićne pripovetke. Vidi u Kabiljo-Šutić, 1989:19. O Mijatovićevim prevodima se da
lje kaže:
Čedomilj Mijatović je sa engleskog, u periodu od 1868. do 1901. godine preveo značajna
putopisna, romansijerska, istorijska, memoarska i religioz no-propovednička dela, prenoseći u Srbi
ju ona engleska shvatanja, koja su, po njegovom mišljenju, mogla da utiču na pravilnije tumačenje
političkog problema istočnog pitanja, na upoznavanje novih koncepcija istorijske nauke, na druga
čije shvatanje religiozne problematike…
Uočavajući nedostatak dobre religiozne literature na srpskom jeziku, Mijatović je preveo
klasično delo engleske književnosti XVII veka, Banjanovo Poklonikovo putovanje, koje je u srp
skoj sredini doživelo nekoliko izdanja… Sagledavajući neukost srpskog sveštenstva, Mijatović je
preveo i nekoliko propovedi tada čuvenog engleskog propovednika Sperdžona, već uveliko popu
larnog kod Rusa, sa namerom da u srpskoj sredini ponovo oživi nekad razvijenu a tada potpuno za
nemarenu propovedničku literaturu.
Godine 1878. Mijatović je preveo dve propovedi: „Ne boj se, ustani, zove te!“ i „Dođi i do
bro došao“ koje su dalje preštampavane. Elodi Mijatović je prevodila sa engleskog Dikensonove re
ligiozne pripovetke za časopis Vidovdan i druge prestoničke listove, a u Engleskoj je objavila pre
pev izbora srpskog narodnog stvaralaštva.
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za Englesku jer je Čedomilj bio (ponovo) postavljen za srpskog poslanika, mada
je i kasnije Makenzi bio njihov gost u Engleskoj, tako da su ostali veom
 a bliski.
Već na početku je, kako Mijatović svedoči, Makenzi pomagao ugnjetenim naza
renskim zatvorenicima.
S proleća g. 1877 ja sam se upoznao sa njime u Beog radu. Doveo ga
je k meni poznati prijatelj srpskog naroda Dr Sandvit. Postali smo
brzo dobri prijatelji, osobito od dana kad sam s drage volje pristao
da se može u mojoj kući sastati s nekim Nazarencima, koji su mu od
engleskih prijatelja bili toplo preporučeni, a koji su bili na robiji u
gradu beogradskom, i kad sam ga jednog dana pratio u grad da u ta
mošnjim kazamatima pohodi one Nazarene, kojima nije dozvoljeno
bilo da u varoš izlaze (Mijatović, 1895:3).
Pretpostavlja se da je prvu vest o progonstvu nazarena u Srbiji u svet po
slao britanski rudarski inženjer Čarls Brajt3, koji je nazarensku peticiju 1877. go
dine prosledio britanskom poslanstvu u Beogradu. Peticija je nekako doprla do
lorda Radstoka (lord Radstock4) koji mu je pisao o progonstvu nazarena u Srbi
ji. U Beograd je doputovao dr Ziemann koji je predstavljao kvekere i koji je po
setio nazarene. Knezu Milanu je odneo peticiju za njihovo oslobađanje, a u maju
je pisao izveštaj Bevanu Braitvatu (J. Bevan Braithwaite) u Englesku, pa je to po
moglo da se vest o nazarenima proširi. Pismo je prvo objavljeno u The Herlad of
Peac e, 1.1.1881. godine a onda preštampano i u Bible Society Monthly Newslet
ter of 1.2.1881 (Prisoners for peace…, 1881:679).
Pošto je Makenzi primio vesti o uhapšenim nazarenima, on je otputovao u
Obrenovac, obiš ao nazarene i njihove porodice, i verovatno ih finansijski pomo
gao, jer su njihove kuće bile vandalski napadnute. Jakov Makaji govori o tome da
je Makenzi obilazio i nazarene zatvorene u beogradskim zatvorima „hrabreći ih
da ne bi klonuli duhom, već da ustraju u veri“ (Makaji, 1975:12). Makenzi i Mi
jatović su potom obišli Valjevo gde su pronašli nekoliko seljaka koji su pripadali
nazarenima, a koji su bili osuđeni na po dvadeset godina teške robije zbog odbi
janja da prime oružje (Mijatovich, 1917:202). Dr Ziem
 ann u svom izveštaju kaže
za njih da su trojica nazarena bila osuđena na smrt streljanjem a da ih je knez Mi
3 Čarls Brajt (Charles Thilston Bright, 1832-1888) je bio britanski plemić (plemstvo do
bio za zasluge imperiji) i počasni vitez Legije stranaca. Zajedno sa svojim bratom organizovao je
iskopavanje rude bakra u Srbiji od 1873-1877. godine. Poznat je po tome što je patentirao izume
koji su pomogli razvoj i postavljenje podvodnih prekook eanskih kablova za prenos telegrafskih
poruka između Velike Britanije i Amerike. Prema Britanskoj enciklopediji, rudarstvom u Srbiji se
„uspešno bavio“.
4 Grenvil Valdegrejv (Granville Waldegrave, 1833-1913), treći baron od Radstoka, bio je
jedan od znamenitih laičkih evanđeoskih vođa anglikanske crkve u XIX veku. Prijateljevao je sa
velikim mision arom Hadsonom Tejlorom i finansijski potpomagao misiju u Kini, Indiji i Tibetu. Či
tavog života zalagao se za prava siromašnih, izbeglica, potlačenih i zbog toga nije bio omiljen me
đu plemstvom (Trotter, 1914:9).
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lan pomilovao na po dvadeset godina robije! Na kraju članka, Biblijsko društvo
izveštava da se 1881. godine ponovo raspitalo o stanju nazarena, i da je odgovor
bio da je i dalje teško, ali da prijatelji zatvorenih nazarena mole da se ne šalje ni
kakva pomoć. Biblijsko društvo se nadalo da će određeni „uticajni Britanac“ mo
žda moći da pomogne nazarenima, ako ne njima direktno, onda preko uticaja u
državnim organima (Prisoners for peace…, 1881:680).
Po završetku rata, 1877. godine, Makenzi je kupio majur Đorđa Simića od
120 hektara, na tadašnjem južnom obronku Beog rada, isparcelisao ga i jedan ve
liki deo prepustio siromašnijem stanovništvu da uzme pod rentu i tu živi. Posto
jao je samo jedan uslov – nigde u naselju nije smela da postoji prodavnica alko
holnih pića. Makenzi je verovao u apstinenciju, pogotovo što je bio svedokom
kako je alkohol uništavao siromašnije i prosečne srpske porodice. Nažalost, taj
uslov su neki stanari predali na sud, pa je Makenzi morao da popusti, jer zahtev
nije bio po zakonu.
Čim je kupio zemlju on je sazidao nekoliko kuća za sebe i manji hotel (na
prostoru današnje Slavije) koji nije služio alkoholna pića, pa je ubrzo morao da
prestane sa radom, a zgradu su onda kupili Mijatovići za svoju prvu kuću u Be
ogradu. Tu su otpočela nedeljna okupljanja koja su trajala od 1878. do 1889. go
dine, punih 12 godina.
Godine 1878. ponovo je na terenu, kod Užica, gde pomaže srpskim ranje
nicima, kao i hajducima prebeglim iz Bosne. Makenzi je izbegličkoj deci želeo
da obezbedi školovanje, ali mu Ministarstvo prosvete nije izlazilo u susret, optu
žujući ga da je protestant, i što je još važnije, da će te škole posle da prepusti na
teret i brigu državi.
Makenzi je bio dobrotvor, ali i evangelizator. Palaret smatra da je bio pod
uticajem Bratskog pokreta (Plimutske braće), tako govori i Mijatović u svojim
Memoar ima, mada navodi da Makenzi nikad nije pristao na njihov teološki eks
kluzivizam, zadržavajući slobodu savesti.
U ranim danima svog boravka u Srbiji, podržavao je, pretplativši se na 30
primeraka, časopis Hrišćanski vesnik, koji je uređivao pravoslavni prota Aleksa
Ilić. Kasnije će, isto tako, (čak posthumno) finansirati i Komentare k jevanđeljima,
Dejvida Brauna, u prevodu Čedomilja Mijatovića, pa Karakter Samjuela Smajlsa –
odnosno knjigu o vaspitavanju dece, koja je doživela tri izdanja, i druge projekte.
U februaru 1888. godine znatno je pomogao posetu Beogradu poznatog
škotskog propovednika Aleksandra Somervila. Njegove tri propovedi izazvale su
pojačano interesovanje građanstva u Beogradu, pa se vlast pobojala da će doći do
prozelitizacije. Kralj Milan je iskazao svoje nezadovoljstvo Makenziju, ali je Če
domilj Mijatović uspeo Somervila da odvede do beogradskog mitropolita Mihaj
la u posetu tokom koje su domaćin i gost raspravljali o delima Jovana Zlatoustog.
Ne samo da je g. Makenzi, koga je sreo u Budimpešti, snažno po
mogao tokom njegove misije, već mu je prevodilac bio g. Mijatović,
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koji je ranije bio srpski ambasador u Londonu i ministar finansija. U
njegovoj kući, kao i u salama koje su posle iznajmljene,5 održane su
službe za koje su slate pozivnice…. Na prvoj službi je bilo 87 člano
va srpske elite… sledeći takozvani „privatni sastanak“ u sali održan
je pred oko tri stotine viđenih Srba – zvaničnika, sveštenika, profe
sora, studenata i gospođi – nekih čak i Judeja – dok je policijski ste
nogram zapisivao svaku reč iz propovedi iz Isaije 60,8. Sledećeg da
na je policijski komesar sve pročitao i objavio da je bilo „vrlo do
bro“… (Smith, 1891:358)
Makenzi je vodio računa o stavovima pravoslavne crkve, ali je bio njen
veliki kritičar. To se jasno vidi u opisu koji je Mijatović dao u svojoj knjizi (vidi
DODATAK 2). Međutim, pažljivo je vodio računa da postojeće odnose sasvim ne
pokvari. Iako je podržavao nazarenski pokret u Srbiji, on se nije s njim poistove
tio. Braneći ga, njegov veliki prijatelj Čedomilj Mijatović, u predgovoru Komen
tarima k Jevanđeljima 1897. godine kaže:
Ali, neka mi je dozvoljeno samo toliko da kažem: da on nije bio Na
zaren, kako su na nj izvesni ljudi podozrevali; niti je pripadao ka
kvoj god sekti ili crkvi engleskoj; niti je ma kad i ma čim radio u Sr
biji i među Srbima u interesu kakve bilo propagande. On je doista s
pravim duševnim bolom osećao oskudicu religioznog života u Srbi
ji, ali je verovao da Bog može baš narodnu pravoslavnu crkvu srp
sku upotrebiti kao oruđe svoje za oživljavanje vere među Srbima!
Svoja lična raspoloženja prema srpskoj crkvi najbolje i najjasnije je
posvedočio poklonivši Mitropolitu Srbije zemljište6 za crkvu Sv. Sa
ve u Beogradu! (Mijatović, 1898:V).
Sala mira7
Kako bi pomogao razvoj verskog života kod naroda Makenzi je 1890. go
dine8 na kupljenom zemljištu sazidao takozvanu „Salu mira“ na današnjem trgu
5 Restoran „Hajduk Veljko“ u Beogradu.
6 Na drugom mestu, Mijatović kaže da je od Makenzija primio pismo u kome govori kako
je na Englezovcu poklonio 7 ili 8 hiljada kvadratnih metara crkvi Sv. Save, i kako mu se Mitropo
lit Mihajlo lično zahvalio, kada ga je Makenzi posetio. Mitropolit je, odbivši da bude poljubljen u
ruku, u lice poljubio Makenzija. Međutim, kako je Makenzi umro već 1895. godine ne potpisujući
prenos vlasništva, zemlja na Vračaru nije mogla da bude preneta na SPC iako je mala crkva Sv. Sa
ve već bila podignuta za proslavu 300-godišnjice paljenja kostiju na tom mestu. SPC se onda obra
tila Makenzijevom nasledniku Henriju Ginisu (Henry Gratten Guinness), koji je bespogovorno is
poštovao Makenzijevo obećanje, sredio papire za prenos vlasništva i omogućio SPC da koristi ze
mljište. Već su postojali planovi za gradnju velikog hrama Sv. Save (Norris, 2009:178).
7 Više o Sali mira videti u članku Nedić, 1995:123-132.
8 Prof. Ivanka Tipsarević-Lukić, u jednom objavljenom komentaru u dnevnom listu Poli
tika od 29. novembra 2006. godine, na strani 11, tvrdi da je Sala mira otvorena još u maju 1889. go
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Dimitrija Tucovića u Beogradu, odnosno na Slaviji, koja je bila namenjena odr
žavanju pouk a o veri. U tu svrhu, preveo je nekoliko propovedi i finansirao ob
javljivanje Kalendara za Svakoga, u kome je kod svakog datuma stavljao po ne
ki tekst iz Svetog pisma.
Mijatović svedoči da je srpska država znala da su nazareni bili građani i
hrišćani za primer, prijatni, voljni da poslušaju, iskreni, jednodušni, skromni i po
slušni zakonu u svemu osim da nisu hteli da nose oružje kao vojnici i da se zakli
nju pred sudom. U tom smislu, njihovo veroispovedanje došlo je u sukob sa voj
nim zakonima jer su odbijali da služe vojni rok pod oružjem, što je bila zakonska
obaveza svakog državljanina Srbije. Stoga su sudovi donosili najoš trije moguće
kazne za nazarene. Mijatović tvrdi da je kazna uvek bila dvadeset godina robija
uz prinudni rad, međutim, kako su nazareni bili pošteni, dobrodušni i dobri rad
nici, ubrzo bi stekli poverenje zatvorskih starešina, pa bi bivali puštani na slobo
du i pre isteka kazni, ili bi im život u kazamatima bio olakšan jer su prekoman
dovani na lakše zadatke.
Kada su otpočela okupljanja kod Mijatovića, nedeljom popodne, Maken
zi je zamolio Mijatovića da kod zatvorske uprave u Beogradu izdejstvuje da dva
nazarena koja su bila u zatvoru u Beogradskoj tvrđavi, ali koja su imali slobodu
kretanja po gradu radi obavljanja raznih poslova za zatvor, mogu da prisustvuju
čitanju Svetog pisma i molitvama nedeljom popodne. Na te skupove dolazili su
i stranci koji bi se zadesili u gradu. Makenzi je organizovao sastanke a Mijatovi
ći su bili domaćini.
Dovelo je to do senzacije kada se gradom proširio glas da dva na
zarenska zatvorenika dolaze svake nedelje kod ministra Čede da se
mole sa njim zajedno. Ovo je dovelo do toga da se sumnjalo da sam
ja nazaren, iako je svima bilo poznato da sam u poslednjem ratu slu
žio kao major… i bio odlikovan…
Kasnije su ova dva nazarena vodila Makenzija na nazarenske mo
litvene sastanke, na nekom tajnom mestu u Beogradu, sve dok ni
je bio zamoljen više da ne dolazi, jer nije bio nazaren… Simpatisao
sam sa Makenzijevim razoč arenjem jer je on samo dve sedmice pre
toga jednom poznatom beog radskom advokatu platio 120 funti za
kratku ali uspešnu odbranu jednog nazarena koji je odbio da služi u
vojsci (Mijatovich, 1917:205).
dine. Prof. Tipsarević-Lukić dalje kaže da su sami građani dotadašnju ulicu Orašku, nazvali Maken
zijevom, nepunih godinu dana po njegovoj smrti, 1896. godine, u znak sećanja na ovog velikog do
brotvora. Međutim, jedan nepotpisani članak (pseudonim Teofan) objavljen 18. avgusta 1888. go
dine u Srpskoj nezavisnosti u Beogradu, još tada govori da su „…već i sagradili svoju bogomolju ili
bolje bogohulju, na jednome uglednom mestu u Beog radu…“ Kasnije će se ispostaviti da je zgra
da bila namenjena raznim oblicima biblijskog i druge vrste poučavanja, a ne da postane molitveni
dom, i to samo jedne verske grupacije. Makenzi je imao šire planove.
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U maju 1891. godine Makenzi je zatražio dozvolu da osnuje Nedeljnu ško
lu (zapravo biblijsku školu). Početak rada ove dnevne škole, bio je oglašen i u no
vinama (vidi DODATAK 1), mada je od početka dosta kritikovan. Škola je ipak
zatvorena 1892. godine i pored velikog broja polaznika i pravoslavnih sveštenika
– predavača. Rasprava se čak vodila i u Skupštini, pa je i ostareli mitropolit napa
dan da podržava nazarenski rad.
Makenzi se u novinama branio tvrdeći da lično nije nazaren, ali da vidi i
razum
 e njihovu potrebu za duhovnošću. On je o nazarenima imao povoljno mi
šljenje, i to iz dva razloga. Prvo, što su čitali Sveto pismo po svojim kućama i
što su se sastajali na molitvu. Drugo, kako ih je vlast zbog okupljanja proganja
la, on je smatrao za svoju dužnost da ih zaštiti i ohrabri, jer je verovao da odred
be Berlinskog kongresa omogućavaju čoveku slobodu da se ljudi mole Bogu na
svoj način.
Nalazeći da se ti ljudi, koji je pobožnost za nj nesumljiva bila, gone
nepravedno, on je imao prema njima simpatije, i kad bi se koji na
zaren uhapsio i izveo pred sud samo zbog odlaženja na sastanke za
molitvu, on im je sam o svom trošku nabavljao pravobranioce, pla
ćao sve troškove oko suđenja, i u nekolikim slučajevima pomagao
novcem izdržavati familije osuđenih. Ali je on samim Nazarenima
svagda govorio i tekstovima iz Sv. Pisma dokazivao da nemaju pra
vo što neće da služe pod oružjem…(Mijatović, 1895:3).
Sala Mira je od Nedeljne škole za hrišćansku nauku (Makenzi, 1982) potom
postala i bila najuspešnija kao Škola za praktične radove za žensku decu, gde je pre
davala izvesna gđica Kondić, a deca su bila poučavana i u Svetom pismu. Pred smrt
1895. godine imao je planove da tu otvori i Dečije zabavište, kao što je to neuspe
šno nudio još početkom 90-tih beogradskim luteranima i reformatima (Beograd
skoj protestantskoj opštini). O Makenzijevom odnosu prema nazarenima još je go
vorio Mijatović u svojim člancima na vest o Makenzijevoj smrti (vidi dodatak 4).
Makenzi je stalno bio uključen u humanitarni rad u Srbiji. Deseti deo nje
govog prihoda od iznajmljivanja Englezovca i druge zarade uplaćivan je Beo
gradskoj opštini za potrebe brige o siromašnima, a od svojih stanara zahtevao je
da potpišu da neće prodavati alkoholna pića.
Mijatović svedoči kako je i za romsku decu pokušao da organizuje neku
formu školovanja. Odredio je da jedna od zgrada na Slaviji koju je otkupio bude
za te namene i unajmio je jednu mladu devojku Srpkinju da bude učiteljica. On
da su Makenzi i Mijatović išli u ’Cigan-malu’, od porodice do porodice, u name
ri da Rome nagovore da decu pošalju u ovu specijalnu školu. Mijatović navodi da
su se roditelji na to samo smejali i odbili da šalju decu u školu. „Skoro svi su tra
žili, međutim, od Makenzija da im da novac da oni odškoluju svoju decu na svoj
način, što je moj prijatelj odbio da učini“ (Mijatovic, 1917:212). Ideja nije bila
uspešna pa je odbačena.
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Još jedan Makenzijev filantropski pokušaj nije bio uspešan. Uz pomoć Mi
jatovića, od gradskih vlasti je dobio odobrenje da nedeljom organizuje ručak za
prosjake i nevoljnike Beograda. Kako nijedan hotel ni restoran nije želeo da im
iznajmi prostor i kuhinju, čak ni po dvostrukoj ceni obroka, angažovan je konač
no magacin sa prodavnicom za sir i kiselo mleko u centru grada, koji je držao iz
vesni Makedonac voljan da im izađe u susret, na samim Terazijama9. Makenzi je
pokrivao sve troškove uključujući tu i štampanje letka, a dok je ručak trajao, na
glas je čitano iz Svetog pisma. Iako Makenzi nije bio sveštenik, ministar obrazo
vanja i vera Alimpije Vasiljević mu je odobrio da se Sveto pismo može čitati na
glas na javnom mestu. Od 500–600 prosjaka, koliko je Beograd tada imao, na pr
vi skup je došlo njih tridesetak, na drugi sedam a treće nedelje došlo ih je samo
trojica. Oni su Makenziju poručili, da ako baš želi da im pomogne, treba da im da
svakom po jedan dinar, a ne da im plaća večeru dok im je Mijatović čitao Psalme
i propovedi iz Jevanđelja. Potom su i oni otišli.
Godine 1886. Makenzi je pisao Opštinskom odboru varoši grada Beograda
a u vezi sa određivanjem granica grada Beograda i njegovim predlogom regulaci
onog plana naselja Englezovac koje on predlaže da se uvrsti u Beogradsku varoš.
Godine 1891. piše beogradskim dnevnim novinama i traži osnivanje dru
štva za zaštitu životinja, kome je odmah bio spreman da uplati veću svotu za po
četak rada (vidi DODATAK 3).
Makenzi koji pomaže nazarenima, posrnulim devojkama, ranjeni
ma, duhovno palim, prosjacima pravi je začetnik filantropskog po
kreta u Srbiji. U većini njegove delatnosti pomagao mu je Mijato
vić. Stoga, obojica nose zasluge za širenje ideja hrišćanskog milosr
đa i religiozne obnove…(Marković, 2006:65)
Frensis Makenzi je umro 22. avgusta 1895. godine u Aper-Norvudu, u En
gleskoj. Samo sedam sati pre svoje smrti diktirao je pismo koje se ticalo planova
za dečije zabavište u Beogradu i njegovog učešća u tom radu. Kako je, međutim,
njegov testament ostao nepromenjen, sredstva namenjena za rad u Srbiji su ipak
otišla misijskom koledžu.
Povodom Makenzijeve smrti Britansko i inostrano biblijsko društvo je iz
dalo članak u kome su se prisetili saradnje sa Makenzijem za vreme njegovog bo
ravka u Srbiji. Članak je napisao Edvard Milard, koji je rukovodio radom na Bal
kanu iz Bečkog depoa društva i u njemu je naveo da je ne tako davno Makenzi bio
veoma bolestan, skoro pred smrt, u Beogradu, i da je tom prilikom grad Beograd
želeo Makenziju da pokloni grobnicu u znak zahvalnosti za njegov filantropski
rad u gradu. Makenzi je tada prezdravio ali je nekoliko godina kasnije ipak pod
legao bolesti (Millard, 1896:22).
9 Jedan od glavnih beogradskih trgova.

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.

121

DODATAK 1
Dnevni list 21.2.1891. godine
„Beogradske vesti“ – Nova večernja škola
U zgradi na „Novom selištu“, podignutoj do kafane „Slavija“, otvorena je
večernja škola, na svu pismenu i nepismenu siročad iz ovog kraja, kojima je ne
moguće da se školuju preko dana. Za sada ima do 40 učenika a predavanja se dr
že od 7–9 uveče. Svima njima predaje jedan učitelj, i to: čitanje, pisanje i računa
nje. Na predavanja dolazi često i sopstvenik kuće, koji je osnovao ovu školu i o
čijem se održanju stara.
DODATAK 2
Tipični srpski sveštenik
Moj škotski prijatelj, pokojni Frensis H. Makenzi (Francis H. Mackenzie
of Rosseshire) – jedan od najreligioz nijih ljudi koje sam ikada upoznao – jednom
je poželeo da ga upoznam sa tipičnim srpskim sveštenikom modernog doba. Od
uvek sam mislio da moj prijatelj, arhimandrit Nikanor Dučić, predstavlja ideal
nog srpskog sveštenika, i tako sam ga pozvao da se upozna sa Škotom u mojoj
kući. Upoznali su se, dugo i zanimljivo razgovarali do onog trenutka kada je go
spodin Makenzi postavio pitanje o uspešnosti molitve i našoj obavezi da se mo
limo.
„Puno sam putovao po vašoj zemlji“, reče moj škotski prijatelj arhiman
dritu, „i uvek me je radovalo da vidim u svakoj prilici dokaze visoke inteligen
cije u vašem narodu. Ali moram da priznam da me je razoč aralo da vidim va
še crkve prazne i kako se vaš narod retko moli. Treba da naučite narod da se vi
še moli!“
„Izvinite molim vas,“ odgovori moj idealni srpski sveštenik. „Ja ne sma
tram da naš narod treba više da se moli, pa čak ni onoliko koliko to sada čine! Naš
narod se molio Bogu više od četiri veka da ih oslobodi od Turaka, ali Bog nika
da nije odgovorio na te molitve! Ono što mi želimo danas nije molitva, već dobro
obrazovanje, dobre škole, dobri vojnici, dobri oficiri i dobro oružje!“
Gospodin Makenzi se okrenu ka meni duboko ožalošćenog lica i potiho me
upita: „Zar je ovo vaš idealni srpski sveštenik?“ Ja sam lično bio zapanjen i oža
lošćen odgovorom mog prijatelja „mitronosca“, ali nisam ništa drugo morao da
učinim osim da klimnem glavom u znak priznanja.
Iz knjige na engleskom jeziku: Chedo Mijatovich, Servia of the Servians,
New edition, London, Sir Isaac Pitman & Sons, 1911, strana 37.
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DODATAK 3
Objavljeno u beogradskom Dnevnom listu, broj 159, od 24.7.1891

Uredniku Dnevnog lista
U jednom od poslednjih brojeva vašega lista izneli ste slučaj o svirepom
postupanju sa jednim konjem ovde u Beogradu i završujete, izjavljujući da je
krajnje vreme, da se kod nas ustanovi društvo za štićenje životinja.
Dopustite mi, da kažem da sam ja držao to isto za više godina i dao bi rado
500 dinara na društvo, koje bi se ustanovilo s tom celji.
U Engleskoj imade veliko tako društvo, koje ima u službi nekoliko poli
cajaca, i zakon protiv svirepog postupanja sa životinjama tako je strog u vršenju
da, gde se sazna da se novčana kazna ne bi teško osetila, obično osuđuje bogata
še prestupnike na zatvor, i dejstvo nekih primera jako sprečava svirepo postupa
nje sa stokom.
No obrađivanje milosrđa među ljudima takvim sredstvima nije od manje
važnosti nego da se spasu naše potrebne, dobre i neme sluge od zlostavljanja.
Beograd, 19. jula 1891.
Fransis H. Makenzi
DODATAK 4
† Fransis H. Makenzije od Čedomilja Mijatovića
Objavljeno u nastavcima u Malim Novinama 3–7. septembra 1895. godi
ne u Beog radu
Postali smo brzo dobri prijatelji, osobito od dana kad sam s drage volje pri
stao da se može u mojoj kući sastati s nekim Nazarencima, koji su mu od engle
skih prijatelja toplo bili preporučeni, i koji su bili na robiji u gradu beogradskom,
i kad sam ga jednog dana pratio u grad (1877) da u tamošnjim kazamatima poho
di one Nazarene, kojima nije bilo dozvoljeno da u varoš izlaze.
On se dosta lično interesovao za Nazarene, i to iz dva uzroka: prvo, zato
što su ti jedini ljudi u Srbiji koji su čitali po svojim domovima Sveto Pismo na
srpskom jeziku, i koji su se sastajali da se, opet na svome narodnom jeziku, Bogu
mole – a drugo, zato što mu se kao čoveku rođenom i odraslom u slobodnoj En
gleskoj činilo da vlast nije imala prava da zatvara ljude samo zbog njihovog sa
stajanja da se Bogu mole!… Nalazeći da se ti ljudi, kojih je pobožnost za nj nesu
mljiva bila, gone nepravedno, on je imao prema njima simpatije, i kad bi se koji
nazaren uapsio i izveo pred sud samo zbog odlaženja na sastanke za molitvu, on
im je sam o svom trošku nabavljao pravobranioc e, plaćao sve troškove oko suđe
nja i u nekolikim slučajevima pomagao novcem izdržavati familije osuđenih…
On je šta više u svakoj prilici i Nazarenima i drugima govorio, da je država
savršeno u pravu kad sudovima osudi svakog građanina koji neće da ispuni jav
nu dužnost da služi u vojsci i da se bori za otadžbinu. Nazareni su s početka i uz
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priznanja za njegove materijalne pomoći i simpatije dozvoljavali mu da dođe na
njihove molitve. Ali, kad su u mnogo prilika čuli neposredno od njega, da, što se
tiče pitanja o oružju, oni baš po Sv. Pismu nemaju pravo, onda jave to nekakvom
svome vladici u Ugarskoj i dobiju od ovoga naredbu: da ga više nikako ne pušta
ju na svoje molitvene sastanke, i da od njega ništa ne primaju! Sećam se i čini mi
se kao da sad gledam pred sobom Makenzija kako neveseo, duboko pogružen do
lazi k meni da mi se žali kako je toga dana bio otišao na molitvu k Nazarenima, i
kako su mu oni prišli da mu kažu da su od svoga starešine dobili nalog, da ga is
teraju ako bi im ikad na skup njihov došao!…
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FRANCIS MACKENZIE – A FRIEND OF SERBIA: BENEFACTOR
OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH AND PROTECTOR
OF RELIGIOUS MINORITIES
Abstract
Francis Mackenzie lived in Serbia for almost 20 years. During that period
of time he supported an activism of citizens in humanitarian aid campaigns, pro
cigind help in building a road and a field military hospital, and help for Bosnian
refugees. He also showed compassion toward the deserted, beggars, tried to ini
tiate elementary education for the Roma children, helped train teenage girls, and
even suggested founding an animal protection society in Belgrade. In addition to
all this, as a large landowner in Belgrade, he organized urbanization and settling
the poorer strata of the population on his land, offering affordable rents. He also
donated land for the construction of St. Sava Orthodox church, and supported
translation and publication of religious literature and publishing. Mackenzie was
also a friend of the Nazarenes, financially supported their court cases, and later
also offered help to self-supporting Nazarene families. This article also speaks of
the role that Cedomil Mijatovic had in many of Mackenzie’s activities in Serbia.
Key words: Francis Mackenzie, Hall of Piece (Sala mira), nazarenes, Ce
domir Mijatovic, Englezovac, humanitarian work, Serbia.
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АБОРТУС ИЗМЕЂУ ПРАВА НА ЖИВОТ
И ПРАВА НА СЛОБОДНО ОДЛУЧИВАЊЕ
О РАЂАЊУ
Резиме:
Да ли је абортус метод планирања породице и право загарантовано
уставном и законском регулативом или се ради о умишљајном лишавању
живота фетуса, питање је које и данас изазива бројне контраверзе.
Ставови религија о моралној оправданости абортуса, углавном се много не
разликују. Са друге стране, у упоредноправној законској регулативи и судској
пракси у овој области, могу се уочити битне разлике. Анализом законских
решења у нашој земљи и појединих упоредноправних решења, одговориће
се на питање, да ли је право на абортус неприкосновено људско право,
нужно зло у одређеним ситуацијама или злочин, независно од конкретне
ситуације. Колико се ставови званичних религија разликују у односу на
ставове законодаваца и да ли је могуће постићи узајамни компромис?
Кључне речи: Право на абортус, право на живот, одлучивање о
рађању, религија и абортус.
1. Увод
Свако има право на заштиту репродуктивног здравља, а принудни
абортуси и принудне стерилизације су забрањене. То значи да право на
репродукцију не уживају само особе које могу да рађају природно, већ и
стерилне особе којима се омогућују третмани за лечење стерилитета. Право
на репродукцију имају и појединци, а не само парови у брачној и ванбрачној
заједници. Међутим, и даље постоје различита мишљења о томе да ли је
абортус средство за планирање породице или не. Став Светске здравствене
организације је да се абортус не сматра средством за планирање породице.
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Пошто и прекид трудноће такође доводи до регулисања рађања, појам
планирања породице требало би схватити, не само искључиво у вези са
спречавањем трудноће, него и у вези са слободним одлучивањем о прекиду
трудноће. Абортус је у том случају корективни метод планирања који се
примењује онда када до нежељеног зачећа већ дође.
Још су стари Грци и Римљани планирали своје потомство, тако што
су прекидали трудноће и користили различита контрацептивна средства. У
средњем веку се мало писало и говорило о контрацепцији, а у народу се о
томе говорило тајно, путем усменог предања. У 19. веку се јавља масовна
жеља за ограничењем рађања деце услед друштвених промена, али како
у то време није било доступних заштитних средстава, жене су прекидале
нежељене трудноће, а последице су биле велики број умрлих жена и жена
које су остајале неспособне да роде, јер су прекиде трудноћа обављале
особе без посебне стручне спреме. Постепено се јављају идеје о спречавању
последица недопуштених прекида трудноће, а затим и идеја о употреби
контрацептивних средстава. У годинама које долазе, пажња ће се усмерити,
пре свега, на одговорност према деци и однос међу партнерима.1
Наша држава је на последњем месту у Европи по броју корисница
контрацептивних пилула и хормонске спирале. На прекид трудноће се нај
чешће одлучују жене које су у браку или дугој вези, а годишње се на абортус
одлучи и 6.000 девојака старости од 16 до 19 година. Према подацима ко
ји се односе на 2006. годину, стопа укупног фертилитета у Србији (ван под
ручја Косова и Метохије), износи 1,44 детета по жени, што значи да је ни
во рађања око 30% испод потреба простог обнављања становништва (Раше
вић: 2008, 14).
Многе младе жене у земљама у развоју користе традиционалне мето
де за спречавање трудноће, нпр. бајања и разноразне траве. Неке као сред
ство контрацепције користе и аспирин или антибиотик. Жене у Танзанији и
Нигерији сматрају да је најбоље решење за нежељену трудноћу абортус, јер
је по њиховом мишљењу много безбеднији по здравље од анти–беби пилу
ла. Сваке године око 42 милиона жена у свету изврши абортус, а 20 милио
на то учини илегално.2
У земљама Латинске Америке утицај Римокатоличке цркве је велики
и само Куба, Гвајана и Порторико допуштају абортус на захтев жене, а мно
ге друге државе само уколико постоји малформација фетуса или опасност
по живот мајке. Абортус није дозвољен у 7 од 34 државе у Латинској Аме
рици.3 Латиноамеричке земље су унеле одговарајућу одредбу у члан 4 став
1 http://www.nedasubota.com/najbolje_vreme_za_roditeljstvo.htm,07.02.2012.
2 World Health Organization (WHO), (2007), Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2003, стр.1.
3 Facts on Abortion in Latin America And the Caribbean, Guttmacher Institute, January
2012. Доступно на http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America.pdf 09.02.2012.
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1 Америчке Конвенције о људским правима која гласи: „Свако има право да
му се поштује право на живот. Ово ће се право штитити законом, у начелу
од тренутка зачећа.“4
У Кини постоји политика принудног планирања породице која пред
ставља тежак облик кршења људских права. С обзиром на то да је по Закону
о планирању породице дозвољено једно дете по породици, бројни су при
силни абортуси и насилне стерилизације жена.5
2. Став светских религија према абортусу
Хришћанска црква је одувек сматрала да је абортус убиство, јер плод
има душу од момента зачећа, а абортус и убиство су изједначени у учењу
св. Василија Великог у IV веку, као и одлуком Цариградског сабора из 692.
године. Иако су раније хришћани због абортуса заувек удаљавани од цркве,
данас су санкције блаже, па се тако женама које су прекинуле трудноћу, њи
ховим партнерима који су за тај чин дали сагласност, гинеколозима и меди
цинским сестрама који су извршили прекид трудноће, забрањује учешће у
Светом причешћу у ограниченом временском периоду. Православна и като
личка Црква оправдавају абортус само ако је живот труднице угрожен и ако
је плод већ егзитирао. Неки либералнији протестантски кругови, као разло
ге за абортус прихватају и аномалије плода и трудноћу која је последица си
ловања или инцеста. (Глумбић: 2007, 188).
Јеврејске религијске власти су одобравале абортус у различитим си
 ијама, као нпр. у ситуацији када је медицинским вештачењем утврђено
туац
да ће одржавање трудноће утицати да мајка потпуно изгуби слух. Дозвола је
добијена и у случају силовања, суицидних идеја насталих због трудноће и
због неких здравствених проблема, док захтеви за прекид трудноће због ге
нетских поремећаја плода углавном нису уважавани. (Глумбић: 2007, 188).
У Курану се абортус не помиње, али се наводи да је убиство детета
тежак злочин, па се дебата о етичкој оправданости абортуса углавном за
снива на утврђивању периода када се ембрион или фетус могу сматрати де
тетом. Према учењу пророка Мухамеда душа улази у фетус у 120-ом дану,
али исламски теолози немају јединствен став о овом питању. Малики шко
ла у северној и црној Африци и Ханбали школа у Саудијској Арабији и Еми
ратима, дозвољавају абортус до 40 дана трудноће, а Ханафи школа (Турска,
Средњи исток и Централна Азија) и Схафи школа (Југоис точна Азија, Ју
4 Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San Josi, Costa Rica, 22
November 1969.
5 New Evidence Regarding China’sOne-Child PolicyForced Abortion,Involuntary Steri
lization, Infanticide and
Coercive Family Planning(2009.), доступно на http://www.pearlsofchina-thefilm.com/lit
tlejohn1.pdf 09.02.2012.

128

Ана Човић, Драган Човић: Абортус између права на живот и права…

жна Арабија и делови источне Африке), дозвољавају абортус до 120-ог да
на. Абортус је увек дозвољен само у изузетним случајевима, па се тако ни
трудноћа настала као последица силовања не сматра довољним разлогом за
абортус, а абортус из еугеничких разлога сматра се дозвољеним. (Глумбић:
2007, 188).
Према хиндуистичком схватању душа и тело се спајају у тренутку
оплођења, па је плод личност од момента оплођења и у њему се налази ре
инкарнирана душа. Хиндуиз ам се противи абортусу, осим ако прекид труд
ноће није неопх одан да би се мајци спасио живот. (Damian: 2010, 128).
3. Законска регулатива у Републици Србији
У Уставу Републике Србије6 члан 63. утврђује „право свакога да одлу
чује о рађању деце“. Члан 5. Породичног закона7 утврђује да жена слобод
но одлучује о рађању.
У нашем праву се до десете недеље трудноће може извршити пре
кид трудноће само на захтев бремените жене, уз њену изричиту сагласност,
а о захтеву да прекине трудноћу потребно је да се сложи лекар специјали
ста акушерства и гинекологије, који је дужан да жену обавести о опасности
ма и последицама прекида трудноће. И до десете недеље се прекид трудно
ће не може извршити ако се утврди да би се њиме теже нарушило здравље
или угрозио живот жене. За прекид трудноће лица млађег од 16 година, по
требна је сагласност родитеља или старатеља, а ако су они спречени, сагла
сност надлежног органа старатељства. Од десете до двадесете недеље пре
кид трудноће се сматра изуз етним и о њему одлучује конзилијум лекара, а
разлози могу бити медицински, еугенички или морални.8 Након двадесете
недеље, о прекиду трудноће одлучује Етички одбор здравствене установе,
који чини пет чланова и пет заменика, међу којима су специјалиста гинеко
логије и акушерства, педијатрије, неуропсихијатрије, интерне медицине и
правник, који имају наставно звање професора медицинског, односно прав
ног факултета, или научни степен доктора медицинских, односно правних
наук а. Одлучује се једногласно и не постоји право жалбе на одлуку овог те
ла.9 Недозвољен прекид трудноће инкриминисан је чланом 120 КЗ РС, ко
јим се у зависности од начина извршења дела и последица дела, прописују
казне затвора од три месеца до дванаест година, у случају када је наступи
6 Устав РепубликеСрбије,„Службени гласникРС“, бр. 98/2006.
7 Породични закон Републике Србије,„Службени гласник РС“, б
 р. 18/2005.
8 Закон о поступку прекида трудноће у здравственој установи Србије, „Службени
гласник РС“, бр. 16/95.
9 Правилник о броју,саставу и начину рада етичког одборау здравственојустанови,
„Службени гласникРС“, бр. 30/95.
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ла смрт, тешко нарушавање здравља или друга тешка телесна повреда жене
над којом је вршен прекид трудноће10.
Подаци према којима се у нашој земљи обави годишње око 150.000
абортуса су поражавајући, као и чињеница да свака друга жена не користи
контрацепцију.
Да би се пракса масовних прекида трудноћа прекинула, односно,
да би се број прекида нежењених трудноћа смањио, неопходно је радити на
подизању свести становништва о значају овог проблема. У ту акцију би тре
бало укључити средства јавног информисања, универзитете, стручњаке и
све заинтересоване појединце. Људи морају постати свесни да је планира
ње породице њихово право, али да то право подразумева и одговорност пре
ма себи, партнеру и још нерођеном детету. Ако и прихватимо да је абортус
корективни метод планирања породице, он свакако није пожељан, јер су по
следице абортуса далекосежне. Поред могућих здравствених компликација,
абортус је и психичка траума за сваку жену. Највећа траума је за младе де
војке. Један од узрока је и чињеница да је секс табу тема у већини породица,
док у школама не постоји предмет сексуално васпитање. Наше становни
штво се представља као врло патријархално и традиционално, и већина ће
поносно рећи да негују „праве породичне вредности“. То, по правилу значи,
одсуство искреног и отвореног односа са децом и непостојање комуникаци
је која је врло важна за њихов развој и представља основу за изградњу одго
ворних и самосвесних личности.
4. Историја легализовања абортуса у САД и данашња политика
у области планирања породице
4.1. Случај Роу против Вејда
У овом случају, Врховни суд је по тужби тужиље која је тужбу поднела
због закона Тексаса који је забрањивао абортус, донео одлуку да је абортус
уставно право и да жена има право да слободно одлучује о рађању. У међу
времену, док је чекала на судску одлуку, тужиља се породила, али је одлука
значајна јер је њеним доношењем абортус легализован у целој држави (Ca
se of Roe v. Wade, 410 U. S. 113, oд 22. 01. 1973).
Последице ове судске одлуке биле су пад броја чедоморстава, напу
штене новорођенчади, деце дате на усвајање и бракова под принудом. Ме
ђутим, противници абортуса истичу, да је од момента доношења ове пресу
де до данас, права на живот лишено око четрдесет милион
 а Американаца.
10 Кривични законик Републике Србије , „Службени гласн
 ик РС“, бр. 85/05, 88/05 и
107/2005, 72/09, 111/09.
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4.2. Ревидирање „Мексико Сити политике“

Председник САД Барак Обама у јануару 2009. године, потписао је
уредбу којом се укида забрана финансирања међународних група за пла
нирање породице које промовишу абортус. Овом одлуком ревидира се тзв.
„Мексико Сити политика“, коју је на конференцији Уједињених нација 1984.
године иницирао председник Роналд Реган. Од невладиних организација се
захтевало, да се пре примања средстава америчке владе сложе, да неће оба
вљати ни активно промовисати абортус као начин планирања породице. И
председник Џорџ Буш је сматрао да новац пореских обвезника не треба да
буде коришћен за плаћање и промовисање абортуса. Групе за борбу против
абортуса, критиковале су Обамину одлуку о укидању забране.11 Групе ко
је подржавају ову одлуку истичу, да је забрана довела до смањења средста
ва за међународне организације, које пружају услуге планирања породице и
здравствене заштите у сиромашним државама. На тај начин, многим жена
ма је ускраћена контрацепција и друге здравствене услуге, а последице су
биле велики број илегалних абортуса и смрти.
5. Пракса Европског суда за људска права у области заштите права
фетуса (обим примене права на живот из члана 2 ЕК)
Конвенција о људским правима12 у члану 2 утврђује, да је право сва
кога на живот заштићено законом и да нико не сме бити намерно лишен жи
вота, осим приликом извршења судске пресуде на смртну казну за кривична
дела за која је та казна предвиђена законом. У ставу два истог члана се утвр
ђује, да није у супротности са одредбама овог члана ни лишење живота про
изашло из употребе силе, која је била нужно потребна при одбрани било ко
је особе од противправног насиља, при законитом хапшењу или спречава
њу бекства особе која је законито лишена слободе и ради сузбијања побуне
или немира у складу са законом. У Конвенцији не пише када живот почиње
и када се завршава, што је спорно у односу на законе који дозвољавају пре
кид трудноће или еутаназију.
У државама чланицама Савета Европе нема опште сагласности о абор
тусу, па се и Суд уздржавао од доношења чврстих ставова по том питању. За
кони о абортусу су различити у земљама Европске уније. На Малти је намер
ни прекид трудноће законом забрањен, а у Ирској је дозвољен само уколико

11 „Када се суочавамо свакогјутраса све дубљом финансијском кризом, за амерички
 арод је увреда спасавање индустрије абортуса“ ( Шармејн Јест, председница групе „ Аме
н
риканци уједињени за живот“ ).
12 Европска конвенција о људским правима, Савет Европе, 1950. године („Сл. лист
СЦГ- Међународни уговори“, бр. 9/03).
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је неопх одан да би се спасио живот мајке.13 У већини земаља Европске уни
је абортус се може обавити до 12. недеље трудноће, осим у Шведској у којој
је намерни прекид трудноће дозвољен до 18. недеље трудноће. Шведска има
најлибералнији закон о абортусу, јер је абортус могуће обавити и у 22. не
дељи трудноће уз посебну сагласност стручњака, а малолетницама није по
требна писмена сагласност родитеља.(Abortion Act of 1974, SFS 1974:595).
Питање могућности абортуса у односу на право фетуса на живот, чи
ни се, остаје у границама процене државе у складу са њеним законодав
ством. У свим предметима у којима су будући очеви оспоравали либералне
законе о абортусу у односу на право фетуса на живот у складу са чланом 2.
Конвенције, Европски суд за људска права је сматрао да ти закони успоста
вљају правичну равнотежу, и користећи дискреције државе, одбацио прија
ве као очигледно неосноване. Ти закони су допуштали абортус по захтеву у
раној фази трудноће, а у неким случајевима и у одмаклој трудноћи, уколи
ко је постојала озбиљна опасност по живот или здравље жене или опасност
од абнормалног фетуса.
5.1. Случај Патон против УK
У овом случају, Суд је сматрао да је живот фетуса тесно повезан са
животом труднице и да се не може посматрати одвојено од њега. Ако би се
прихватило да члан 2 Конвенције обухвата фетус, његова заштита би се на
основу тог члана сматрала апсолутном у одсуству изричитог ограничења. То
би значило, да је абортус забрањен и ако наставак трудноће озбиљно угро
жава живот труднице, као и да се „нерођени живот“ фетуса сматра вредни
јим од живота труднице. Такво тумачење би било супротно предмету и свр
си Конвенције(Case of Paton v. UK, No. 8416/78 oд 13. 05. 1980).14
5.2. Случај А. Т. против Пољске
Жалиља је била самохрана мајка са троје деце, која је патила од очне
болести. Она није могла да распознаје предмете удаљене више 1,5 метара,
13 World Abortion Policies 2011, United Nations, Department of Economic and So
cial Affairs: Population division, http://www.un.org/esa/population/publications/2011abortio
n/2011wallchart.pdf,09.02.2012.
14  Супротно томе, у случају Р.Х. против Норвешке, Суд је констатовао да би у
одређеним околностима члан 2 могао дасепримени на фетус. Суд је закључиода не мора да
решава да ли би фетус могао да ужива заштиту на основу члана 2, али не искључује да под
одређеним околностима то може бити случај, без обзира на то што се државе уговорнице
разилазе око тога да л ии у којој мери члан2 штити нерођени живот.
Образложење је непотпуно, јер ни у овом случају суд није рекао које би то околности
могле бити. Case of R.H. v. Norway, No. 17004/90 oд 19. 05. 1992.
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и примала је месечну инвалиднину у износу од 140 евра. Када је затруднела
2000. године, лекари су јој рекли да може да ослепи, уколико се одлучи на
порођај, али су одбили да јој издају уверење на основу кога би имала право
на абортус. Иначе, Пољска у којој је утицај Католичке цркве велики, има је
дан од најстрожих закона о абортусу.
Суд је обавезао Пољску да жалиљи исплати на име одштете 25.000
евра и 14.000 евра на име судских трошкова. Суд је у образложењу навео, да
се жалиљи вид значајно погоршао након порођаја и да је она данас инвалид,
јер су јој строгим пољским законом о забрани абортуса ускраћена људска
права(Case of Tysiac v. Poland, No. 5410/03 од 20. 03. 2007).
5.3. Случај Босо против Италије
У случају Босо против Италије, Суд је сматрао, да и ако се претпоста
ви да би у одређеним околностима могло да се прихвати да фетус има пра
ва заштићена чланом 2 Конвенције, у конкретном предмету, иако подноси
лац пријаве није навео број недеља које су протекле пре абортуса или тачан
разлог због којег је извршен, доказни материјал показује да је трудноћа пре
кинута у складу са законом. Мишљење Суда је било да одредбе закона ус
постављају правичну равнотежу између потребе да се осигура заштита фе
туса, а са друге стране, да се заштити и интерес жене. Држава није прешла
границе својих дискреционих права. (Case of Boso v. Italy, No. 50490/99 oд
05. 09. 2002).
Може се закључити, да је данас у већини земаља побачај легализован
законима, који ипак постављају неке услове да би се побачај могао изврши
ти. Тежи се помирењу сукобљених права, на тај начин што се уважава инте
рес здравља жене и показује забринутост за судбину нежељене деце.
6. Закључна разматрања
Данас је све мање породица са двоје и више деце. Све је више разво
да. Савремена породица се детерминише у правцу брачне заједнице са јед
ним дететом, а све чешће и као ванбрачна заједница, јер постоји тенденција
смањивања броја склопљених бракова услед повећања неповерења у ту ин
ституцију. Повећава се и број жена које се одлучују да роде и подижу дете
саме, без очекивања помоћи од биолошких очева. Друштвена клима и схва
тања су се променили, па тако више није срамота бити разведен, неудат или
имати ванбрачно дете. Постоје жене које заиста не желе децу, и које се сва
кодневно суочавају са осудом околине. Оне се квалификују као ненормалне,
егоистичне итд., и у свакој ситуацији им се уз име и презиме прилепљује и
етикета да немају децу. Иста је ситуација и са женама које не могу да има
ју децу, али пошто то није био њихов лични избор, са коментарима околине
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се теже и носе. У нашем друштву, за већину људи, врхунац самопотврђива
ња за жену је мајчинство. То илуструје и чувена реченица: „ Остварила се и
на послу и као мајка….“. У супротном је неостварена. Притисак средине се
најбоље осликава кроз питања родбине када ће ко да се уда, ожени, добије
дете, јер ето „ време је“. Последица тог притиска је велики број жена које се
након 30-е године, панично удају и/или рађају дете са било ким, јер то тако
треба. Слободно одлучивање о рађању, код нас, није правило. Међутим, не
постоје животни шаблони, обрасци и калупи који се морају поштовати. По
стоји обавеза да испоштујемо свој живот и да га испунимо, радећи оно што
желимо, када заиста желимо. Не због неког другог, традиције, средине, го
дина, предрасуда. Када ће то бити, неизвесно је, али све док се на рађање бу
де гледало као на „женин дуг пред Богом, мужем, државом и друштвом….“
(Спасић:2002, 184), помака неће бити. Својевремено је професор правног
факултета и књижевник др Марко Младеновић изјавио:
„Треба хитно народу ставити под нос, уместо географске, демограф
ску карту да би се упознао са својом судбином: ускоро ћемо остати без по
томства и то ће бити крај.“15
И када се не обраћају директно, овакве и сличне поруке упућене су
на првом месту женама. Поставља се питање, зашто жене које су некада
маштале да имају троје деце, не желе више ни двоје и шта држава ради да
подстакне рађање деце? Србија је четврта земља у свету по броју станов
ника старијих од 65 година, а просечна старост њених грађана је 41,3 годи
не. Према обрасцу који користе демографи, када број старих преко 60 годи
на буде два и по пута већи од броја младих до 19 година, почиње крај једног
народа. На југу Србије постоје места у којима је број старих четири и по пу
та већи од броја младих. Са друге стране, на Косову и Метохији је просеч
на старост становништва 23,5 година, што је најбоље доба за репродукцију.
Међу становништвом КиМ је чак 54 одсто деце, односно сваки други ста
новник је дете млађе од 19 година.16
Можда би узоре требало тражити у државама попут Француске која
представља земљу са развијеном политиком за повећање наталитета. Са 1,9
деце по жени, Француска се приближава Ирској, која са 1,99 деце по жени
представља водећу државу у Европи. Француски експерти тврде да се само
четврина повећане популације може објаснити имиграцијом, а да највећи
утицај на повећање наталитета имају прогресивни дечји додаци, разни јед
нократни породични додаци, породиљско и родитељско одсуство које могу
користити оба родитеља, подстицајна кредитна и стамбена политика, флек
сибилно радно време за мајке и бонуси приликом куповине. Дечји додаци
расту линеарно за свако следеће дете, од друге до пете године. Осим што је
15 Србија све старија и све мање рађа, Глас јавности од 10. 02. 2005.
16 http://www.srbizasrbe.net/index.php?option=com_conent&task=view&id=1285&Ite
mid=73, 09.02.2012.
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за запослене мајке укинут порез, понуђено им је и 750 еврамесечно у току
годину дана за треће дете.17
Компромис између права на живот и права на слободно одлучивање о
рађању налази се тако, што се претпоставља да заметак до извесног перио
да трудноће није субјект са правом на живот, или да претежу интереси мајке
уколико јој је здравље угрожено. Такође, сматра се да би рађање детета које
је последица силовања или инцеста, било противно достојанству мајке и ин
тересима детета. Иако је уставном и законском регулативом, као и судском
праксом, неспорно признато право жене на избор, ово право не би треба
ло да се злоупотребљава. Злоупотребљено је у сваком случају када се абор
тус као интервенција могао избећи благовременом контрацепцијом. Стога,
абортус не треба схватити као редован метод планирања породице, већ као
опцију којој се прибегава у ситуацијама када се трудноћа из неког оправда
ног разлога не може одржати.
У осталим случајевима, он је последица непостојања свести о нео
пходности планског реализовања породице. Противници абортуса, такође,
истичу да он утиче на смањивање наталитета. Међутим, ово се не би могло
прихватити као тачно, јер се према подацима УН из 2001. године, Францу
ска налазила међу земљама које имају најлибералнији став према побача
ју, што показује да осим пораста наталитета, њен модел има и породичне,
здравствене и социјалне циљеве.
Право на абортус и слободно одлучивање о рађању не може се дово
дити у питање, јер би супротно значило повреду принципа забране смањи
вања достигнутог нивоа људских права. Међутим, то не искључује морал
ну одговорност жене према нерођеном детету, што подразумева развијање
свести о нужности планског реализовања трудноће и употребе контрацеп
тивних средстава.
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ŽENA POD VELOM
Razgovor sa Bosiljkom1 je vođen u januar u 2010. godine, u njenom domu,
tokom istraživanja rađenog u sklopu doktorske disertacije koja se bavila uzroci
ma i posljedicama donošenja odluke o nošenju nikaba (vela preko lica). Razgo
vor je trajao oko 130 minuta, od čega prvih deset minuta nije snimano. Iako je
razgovor vrlo brzo poprimio formu lične istorije što je velikim dijelom rezultiralo
odstupanjem od glavne teme, upravo zbog otvorenosti ispitanice, bogatstva poda
taka i originalosti narativa, nije prekidan niti preusmjeravan, te je kao takav u in
tegralnom obliku objavljen u ovom članku. Bosiljka je u trenutku snimanja raz
govora imala 21 godinu, udata je i majka kćerke od 4 godine.
Za početak nekoliko osnovnih informacija o sebi… koliko imaš godina,
odakle si…?
Ja kažem svom mužu: „ja sam tvoja infuzija, svakodnevna infuzija samo
pouz danja.“ Inače bi ja mislim skrenuo iz pameti jer porodičan čovjek bez po
sla… to je strašno! I ja ne vidim sebe da mu tu dolazim kao prigovarač, ja sam
njemu tačno katapult - samo ga izbacujem na najviše stepene. Danas je teško, jer
otima ti ga i majka i sestra i rođaci, teško je imati muža za sebe. Vremenom kad si
žena dolazi sa svih strana, dolazi ljubomora… ja stvarno moram biti infuzija sa
mopouzdanja jer ne bi uspio, vjeruj mi. Godinu dana je bez posla, mora se boriti
za život, na dnevnicu, honorarno, on kaže ako se sad ne usmjerim da tražim po
sao… u životu možeš biti sve, ali za ovo, ako se sad ne usmjeriš… ja sam stvar
no odabrala to, da on završi (postdiplomski studij, op. a.), jer radio je, ali što ka
že narod lakše je sa magarca na konja nego obrnuto, a on nije čak mogao ni di
plomski da završi. I mi smo se odlučili na taj korak da završi i sigurno ćemo vi
še u životu cijeniti kad mukotrpno prođemo kroz život. Čovjek je takav uspješni
ji, kad ne traži od drugih, kada se bori… ostane čovjek uspravan sa karakterom
i ponosan, a proći kroz period odgoja, to je velika stvar jer ćeš više cijeniti stva
ri koje imaš. Čovjek koji sve ima, duša mu nije zadovoljna, a najveće bogatstvo
danas je biti zadovoljan sa onim što imaš. Mi smo čudan bračni par jer susrećući
se sad drugim ljudima i prijateljicama, a većinom sam sa ljudima koji se ne drže
vjere, to je rodbina. Svi su nam dole (na jugu Bosne i Hercegovine, op. a.). Više
1 pseudonim
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sam vezana za majčinu stranu, ja sam se udala ali ne treba da zanemarim tu svoju
porodicu i da im svojim primjerom ne pokažem šta je to. Sigurno si sinoć gleda
la „60 minuta“ (politički magazin u kojem je prikazan prilog o hapšenju u Mao
či pripadnika tzv. vehabijskog/selefijskog pokreta, op. a.) i mene je to potaklo da
pričam. Ja se apsolutno ne slažem sa ljudima koji su se gore izolovali, ja volim
ove kontakte, ja volim da živim sa narodom jer sam ja dio naroda, ne želim da me
iko odvaja ni zbog čega. Ovdje sa svim komšijama fino, eto jutros kaže muž na
sabahu, nikad nije čuo komšiju da je opsovao kao danas. Gledao sinoc 60 minu
ta… bilo je samo najcrnje, a sa naše strane nema ko podići demant i onda su oni
iskoristili, pričaju šta mogu i ne mogu. Znaš, taj prilog o ljudima koji su selefijski
nastrojeni… uglavnom, prozivali su ih da ne plaćaju struju i vodu, djeca zaraže
na i bolesna, zapušteni mokri čvorovi… meni je to teško, prvo jer udara na moj
identitet, ja kažem ja jesam sitničava, gledala sam kuće koje su ulazili, znaš ka
ko se kod nas kaže, o ženi se vidi kako ona stere veš, i baš sam vidjela da su že
ne lijepo prostrele veš, sve se od kuće nosi. Ako neka žena nije stručna u tome da
održava kuću, pa nisu svi takvi! I onda ispada „ zapušteni su, prljavi su… “, to je
mene toliko pogodilo jer ja ne volim da, nekako imam osjećaj da hoće da nas sta
ve pod cigane… ne cigane, jer cigani su nešto što je odmetništvo, nego Rome. Da
svaki čovjek koji je Rom da je on isti, a potpuno je drugačije. Svak’ je onakav ka
kvim ga okolina odgaja. I od početka kako on ide, takvi su ljudi i meni je teško
bilo, mada vidim po dosta komentara da su ljudi strašno iznervirani… da će ljudi
sagledati. Mada ja nisam osoba koja živi sa kompleksom, ja kad izađem na ulicu
ja sam nešto posebno, ja sam posebna, ne dozvoljavam da meni neko nešto… šta
hoću da kažem, Bože zdravlja, ja zato volim i meni kad je M. Pričala o tome što
ti radiš, rekla sam joj: „Meni je zais ta drago da pričam.“ Jer zašto se ženama de
šavaju ovakve stvari, zato što smo odbačeni i zato što se i sami povlačimo. Razu
miješ? Zato ja ne dam svojoj porodici da gleda sliku preko tv-a, jer danas većina
ljudi, posebno bošnjaka, taj mentalitet balkanski ide na to šta kutija kaže. A ne na
to… ja na primjer, pošto muž čita knjige vezane za njegovu struku, i ostala mi je
u sjećanju knjiga Doktrina šoka, i stvarno mi je nešto posebno rasvijetlila, kako se
prikazuju jedne stvari a zapravo se druge stvari događaju. I prije nego što je Haiti
bio, govorim, pogledaj samo koliko je Amerika pomoći dala Haitiju, sačekaj sa
mo malo, sve će oni njima vratiti… i posle prikazuju kako je američka vlada po
slala svoje trupe na Haiti da ih kao zaštiti. To je mirna okupacija, sad ćemo vas is
koristiti za sve što smo vam dali… pričam ja o tome sa dajdžom i on meni: „Jel’ ti
to nama pričaš protiv Amerike? Hoćeš da nas okreneš ka Alkaidi!“ „Dajdža, pri
je 20 godina na ovim prostorima nije bilo Alkaide i bili su neki drugi ciljevi u pi
tanju, danas su ciljevi da se muslimani potcijene, ali onaj, reko’… ali je postojala
Amerika kojoj je smetalo da Jugoslavija napreduje, pa su malo išli na zavadi pa
vladaj, razumiješ. I kaže on dajdžinici: „Vidi ti nje, nema sa njom, ona tačno zna
kako će ti odgovoriti!“ Ja sam rekla: „Nije to da ja znam, ja samo gledam druga
čijim očima, očima stručnjaka, ljudi koji su potcijenjeni od Amerike, par pisaca
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koji su raskrinkali tu neku zavjeru, odnosno ovo klupko… to su pisci koji su sa
rađivali sa velikim izdavačkim kućama, a kada su napisali tih par knjiga nisu ih
htjeli, zašto? Osim ako nešto ne kriju, neće da se zna… i tako da sam ja, gledam
tim očima, ljudi koji su počeli da ljudima objašnjavaju malo drugačije, nije sve to
tako. Sad se otkrivaju i svinjska i ptičija gripa, kao da ima iza toga nešto drugo.
Možemo li se sada malo vratiti na priču o tebi?
Sve ću ispričati o tome, kako i zašto žene nose nikab i kako sam ja uspje
la svog muža da vežem za sebe s tim što sam se zanimala i za ono što me možda
i ne zanima, ali namjerno sam to slomila u sebi, daj da me zanima, da bi ga ve
zala za sebe, i da bi mogla ostvariti da budem super žena koja će uvijek biti od
velike koristi, koja će biti potpora, podrška, što će zais ta vrijediti. Ne znam kad
će nas život razdvojiti, jer prosječan američki brak je 12 godina, ja kažem mužu:
„Ja mislim s tobom živjeti čitav život, ja sam ga tako vezala za sebe… a pazim
na njegove roditelje da ne mogu reći da sam ja njega samo sebi, znaš. Žena mo
ra biti mnogo mudra, mnogo, nešto kao Pandorina kutija ali u pozitivnom smislu,
razumiješ, da je ona kutija iz koje uvijek neko iznenađenje izlazi, ali pozitivno.
Ali eto, ja volim, meni je drago, ja ne mogu opisati koliko je meni drago da pri
čam, i kažem mužu: „Mi moramo više sa narodom da se vežemo. Da damo lju
dima priliku da nas slušaju, kako sam ja to i zašto sam ja to“. To nije nešto bože
sačuvaj ili ovako ili onako! To je sastavni dio života, isto kao reperi i roker, ima
ju svoj… ali ljudi su, ne treba da se sad razdvajamo nešto, ja kažem mene strašno
ubija to što ja moram da budem izuzetak od naroda, ja sam dio naroda! Meni ka
žu: „Vi vehabije!“ Ja nisam vehabija! Ja se vrijeđam na to, nisam, ne znam ni šta
je to. Mislim, znam ja da objasnim tebi šta je to, ali ja to nisam. Ja sam, ono, žena
muslimanka, bosanka, samo što sam ja smogla snage da se držim vjerskih princi
pa viših, nego možda ti, ali to je moja stvar a ne da tebi namećem niti bi nameća
la, to je između mene i Allaha i mene će to podići kod Allaha na veći stepen a ne
tebi da govorim da si manje vrijedna jer si ovakva ili onakva ili da ti meni govo
riš, ovakva si… sve otvoreno razgovaram, jer mnogo su ljudi sretni tada, jer ma
lo je ljudi koji otvoreno pričaju, uvijek je ono „daj da se ja predstavim ovakvim
ili onakvim. Daj budi otvoren! Sigurno ćeš takav biti najbolji, budi što jesi, ne
moj se zamotavati jer će priča ostati šuplja i niko te neće moći shvatiti. Tako da
ja imam super odnose i drago mi je što sam uspjela u tome, da pokažem da je to
neka ljepota (nošenje nikaba, op. a.), što ne znači da je čovjek, koji nije takav, us
kraćen neke ljepote.
A tvoja priča?
A priča počinje od pamtivijeka, ne sa 15 ili 16 godina, što si do sada vje
rovatno imala slučajeva, kod mene počinje od djetinjstva i drago mi je što ću ti
moći ispričati. Ja želim svoje dijete vezati za sebe, a kako će se ona usmjeriti, ja
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ću pokazati svojim primjerom, ako ona bude željela… nije Allah svakom djetetu
odredio da se drži vjere… i da bude na pravom putu, treba pokazivati, ukaziva
ti i ne prisilom. Rođena sam 1988. godine, mama se udala tako što je pobjegla od
roditelja ali kaže nana da je sve ona prvo okrečila, sredila, ne znam kao je uspje
la u jednom danu, dajdža je bio na moru, oni su bili na pijaci. Ja sam sa X jeze
ra… mama je pobjegla i nana se nikad nije složila sa mojim babom, nije voljela
zeta, kao on je kriv što se udala, ali nije, to je bila njena volja. Udala se i živjela
je sa nanom, tatinom, 2–3 godine dok nije drugog brata rodila, i malo je nana ters
(prijeke naravi, op. a.) i nije nimalo osoba da se sa njom možeš nagoditi, poseb
na je osoba. Bila je psihički terminator, sistematski ubijala sve oko sebe, počevši
od muža, do moje mame. Jer se uvijek nekako stvari počnu komplicirati kad do
đe snaha. Ja kažem svojoj svekrvi: „Kod nas ne mora biti takav adet, ha’jmo mi
biti izuz etak, da se baš volimo“. E, mama je malo-pomalo, napravili su prvi sprat,
babo radio u jednoj firmi i bio je… nekako su uspjeli da sve izregulišu iz ničega.
Onda su se skućili i počelo je nešto što nas sve boli, što je ostavilo trag na ovu ze
mlju, počeo je rat. Ja sam bila mala, znam da su se mama i babo puno voleli i da
im je bilo puno lijepo… i počne rat, nije kod nas bilo puno granata, mama bila
sama sa nama, mislim da je njoj to teško palo, stres je to kad te nešto prekine, ja
nisam to preživjela, ne znam da je bio rat, ja sam dijete koje ne zna da je bio rat,
samo se jedne granate sjećam i jednog trenutka kad sam ja obukla žutu majicu, i
izašla sam na terasu, a preko su hrvatske trupe, preko negdje, i znam da su mi re
kli: „Bježi u toj majci te vide, hoćeš da te snajper… “ i presvukla sam se. Znam
da nismo palili svjetlo… ali zašto je rat vezan za ovu priču? Moj otac je do 1995
godine bio u Armiji, i nešto je bilo, puno je pričao nekih nefer situacija, koman
diri sve čuvali za sebe i nisu davali vojnicima i to je njega puno sekiralo i napu
stio je tu brigadu, i on je jedan period bio kod nas kući krio se, a onda je sredio
da pređe u X brigadu, i kad je prešao 1995. godine tada je… moj otac je do tada
bio čovjek koji je pio i na jedan način u tim trenucima pijanstva maltretirao svo
ju porodicu. U mene je otac počeo sam Islamom. Do tada je bio samo Ramazan
i džuma (molitva petkom, op. a.), a mama je bila bliža vjeri, jer u nje je sva po
rodica vjerski odgojena. Uglavnom, mama je tako učila babu da klanja, mene je
ona kao malo dijete nauč ila da klanjma. U mene je babo završio samo srednju
školu ali je u vojsci bio tretiran kao čovjek sa visokom stručnom spremom, on ne
znam šta je bio, ne znam vojne termine ali bio je na visokom položaju koji je za
radio svojim stavovima kako se treba u određenom položaju postaviti, bila je to
brigada koja je poticala ljude i vjerski, da ne bude samo borba za državu, jer dr
žava te iznevjeri, nego veži borbu za vjeru, da ti imaš duh jak, tako ćeš pobijedi
ti, da nije samo materijalno, vjera te nikad neće iznevjeriti. I u mene se babo po
čeo mijenjati iznutra i moja priča počinje od 1995. kad je moj otac počeo da kla
nja, da se drži vjere, da mijenja svoje moralne vrijednosti, da liči na čovjeka mu
slimana, da ne bude musliman a krade, ili tako, počeo je da se mijenja i nama je
mnogo drago bilo ali mama je imala posljedica rata. Ona je žena koja se mnogo
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sekira i neke osobe zais ta rat mnogo ošteti, znači ona je bila malo psihički pore
mećena, kao da je imala neke okresline, kao da ju je rat malo načeo psihički. Ta
njena bolest se najviše nekako odražavala na njenu ljubomoru. Nije to normalno
bilo, kao što sam imaš ljubomoru. To je već počelo, nekako je bila, to se nimalo
nije nama sviđalo, čak smo se i preselili jer je sa nama nana bila, pa je ona doda
vala malo svoje soli, samo morske koja je malo jača, i mi smo se iselili u X i ta
mo je nju popustilo, ali je ona htjela da se vrati u svoju kuću, ono što je ona svo
jim rukama… babo nije bio za to, ali ona je molila, i to je bio pogrešan potez jer
je dodatno nastavila, i jedan period je bio da su se toliko svađali a mama je bila
malo nagla, nije htjela da sluša babu, babo je pokušavao da izgladi te odnose ali
apsolutno ništa nije pomagalo. Znači ni porodica babina, i to je jedan period koji
je na mene ostavio traga. Nisu njegovi nego su to Oni, i onda sam ja malo kao di
jete imala malo stresnih situac ija, prepirke, babo radio na pijaci, pa smo se i malo
zadužili… on je od 1995. počeo sa praktikovanjem vjere i pustio je bradu i mami
je savjetovao: „Šta misliš da se i ti pokriješ?“ Jer je ona bila lijepa a to ipak pro
uzrokuje ljubomoru kod muža. Ali ona nije bila za to, i sada… treba pustiti lju
de da sami razmišljaju, ne govoriti im, možeš savjetovati ali… ona je 1999. godi
ne u svim tim neurednim odnosima između maminih i babinih i ona je jednog da
na rekla: „Ja mislim da se trebam više Allahu približiti, tako da ću se promijeni
ti“. Tad sam ja još mala, još uvijek izvlačim zaključke, kako da iskreno kažem da
me ti razumiješ, jer sam bila mala pa nisam mogla sve zapamtiti. Babi se to jako
svidjelo, bilo mu je drago, ona je bila malo psihički potresena i onda je on uvijek
morao te njene ispade nekako protumačiti, teško je to… znam, dosta puta vidiš
da nešto ne štima ko dijete, ali oni to kriju i ostavljaju za sebe. Allah je dao da je
1997. rodila najmlađeg brata, a krajem 1999. se pokrila ali sudbina njena se fak
tički tu završava. Imala je saob raćajnu nesreću, odjednom su se izmijenili nana i
dedo i sve je pošlo drugačije…
Tvoj se život mijenja iz korijena?
Ja sam bila najstarije dijete, ja sam 1988. godište, jedan brat je 1991. i ovaj
1997. Nije nešto bila ona sređena osoba, kad sad pogledam njeno psihičko stanje,
nije bila ona stabilna, bila je nekako rastrešena zadnjih dana kao da je osjetila, da
Allah da se svi spremni nađemo u tom trenutku, da se pripremimo, i ona je pošla
kod naše prijateljice porodične, u X, autobuska je prije mosta i očevici kažu da
su nanosi snijega bili veliki na trotoaru, i onda se ona popela na taj nasip da pre
đe cestu i na tom mostu je naišao kamion pun kablova elektrodistribucije, i onda
se pokliznula i Allah je dao da je tu njena sudbina završila. Drago mi je bilo što
je to osoba koja iako je bila malo psihički… neću reći poremećena, da je to bio
poremećaj, ali narušenog psihičkog stanja, ipak je pribrana preselila. To se desi
lo u deset sati, ja sam tada kao nikada, da mami pomognem, spremila cijelu ku
ću i uzela njeno prstenje i stavila na ruku, uzela brata koji je imao dvije godine i

Nina Bosankić: Žena pod velom

142

8 mjeseci, haj’mo prošetati. Zaista sam osjetila neki trenutak, nisam mogla znati
šta, ali šta je meni bilo da to spremim i da stavim prstenje i da krenem sa njim u
šetnju. Mama i babo su radili na pijaci, ali taj dan je Allah dao da se to desilo i to
je uticalo na sve nas. Tog dana babo zakasnio i ja kažem: „Joj, tek ste sad stigli!“.
A babo sam, i pita gdje mi je majka. „Ne znam, zar nije sa tobom?“ I tako smo
počeli potragu za njom, i babo otišao ujutro do dajdže, on je doktor, i došao ta
mo i dajdža mu dao apaurin i rekao da je mama preselila (preminula, op. a.). Pro
čitao u novinama. Tako smo mi saznali za njenu smrt i kako se to sve desilo, ta
ko piše u novinama. Žao mi je te njene jakne što je nismo dobili. Kada čujem na
TV-u da je Karla Del Ponte spalila neki dokaz, dio odjeće ili zub, nešto što je ve
zano za taj zločin, sad razumijem te žene, jer njima je to dio porodice, jer meni je
žao što nisam nikada dobila maminu jaknu i šal i suknju, znam u čemu je bila. I te
čizme, mogle su mi jer je ona nižeg rasta nego ja, ja sam na babu, i teško mi je to
bilo za prihvatiti što mi to nisu dali. Meni babo dolazi kući, on sav uplakan, a ni
kad ga u životu nisam vidjela da plače. I ja pitam: „Šta je?“ „Mamu je auto udari
lo…“. Ja nisam tada pomislila, vidi ja nemam mame, nego mi je bilo kako će na
na reagovati jer je sina izgubila u ratu i u teškom stanju je bila, imala je osmoro
djece ali su svi daleko živjeli osim jedne tetke i mame. Znači nisam mislila kako
će biti sa mnom, nego mi je toliko stalo do njih, maminih, da sam mislila samo
kako će oni na to reagovati. Ja sam imala 12, brat 10, ja sam peti razred bila, od 1
do 4 sam školu u X i predavala mi učiteljica Katica i nekako mi je malo rezala jer
je babo nosio bradu i kad smo se vratili u X, godinu dana prije mamine smrti, ja
sam imala sve petice u petom razredu i to je za mene bilo vaaau! Jer sam uvijek
govorila kako je kad različiti nastavnici daju ocjene, jer ne bi oni meni svi dava
li petice da ja ne naučim. I ja sam stvarno zaredala petice i to je mojoj mami bilo
drago, da vidi da sam ja njeno dijete, ali nisu oni meni nikad pomagali oko zada
će, oni su se trudili da nam opskrbe, daj da djeca imaju jesti, da im ništa ne fali, i
dobro. Kad je mama preselila i babo nam rekao, tada se malo smirio, još je pušio
i tada je za noć spržio pola šteke cigara i onda je on nama rekao: „Znate djeco da
vaša majka neće nikakve koristi imati od vas ako vi ne budete djeca lijepog pona
šanja, znači, ona je sada u takvom stanju da joj pomaže samo vaša dova (molitva,
op. a.), vaš poziv Allahu, da joj olakša. I tad je on nama pokušao da kaže da će to
i njemu pomoći jer je on otac sa troje djece, mene nagriza pubertet, brat dječak, a
najmlađi beba, dvije godine i osam mjeseci. I ja sam rekla: Babo nekako ćemo.“
I tu počinje moja složena životna priča.
Šta se dešava sa tobom?
Sad ja dijete sa 12 godina postajem žena, jer mi je mama preselila u 36 go
dini, postajem žena od 36 godina. Ja sam se nekako odmah uhvatila u koštac sa
svim, ja iskreno kažem svojoj porodici: „Niste dovoljno žalili zbog smrti moje
majke, jer da jeste ja bih prva osjetila.“ A ja sam osjetila… i da se sutra opet de
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si, znam da je bilo dobro za mene, ja sam se tada uhvatila sa svim obavezama ko
je žena obavlja, nisam ja znala ni jaja ni supu ni ništa, a odmah sam počela da bu
dem nešto i braći babi da im ne fali ta majka. Sjećam se da mi je brat išao na pri
redbu i da sam mu rekla: „Čekaj da ti opeglam jednu bijelu košulju, neka vide ka
ko možeš biti sređen iako nema starije ženske ruke!“ Počela sam da pravim pite,
da izvodim da budem kao majka. Vjeruj da je to nešto što je mene izgradilo, sad
kad ti pričam svoje osjećaje i svoja razmišljanja, ti se možeš iznenaditi da djevoj
ka od 21 godinu tako razmišlja, ali zaista, vidiš, život me nekako stalno gurao da
moram… poslije toga, babo mi je, bila sam peti razred, ukazivao da se ja moram
malo skromnije oblačiti, jer ipak ja nemam mamu i babo je vjernik, od vjerskih
principa, a ja sam željela, nekako, jer nikad nam nisu roditelji dali poslije akša
ma (večernja molitva, op. a.) vani, nikad. To je bilo sramota a sutra kad mi svo
joj djeci budemo rekli, možda i nećemo moći ograničiti jer će reći: „Joj mama ne
budi staromodna!“ Onaj, da je meni samo da malo bar deset minuta ostanem po
slije akšama. Ja sam tada više poklanjala pažnje da ostanem odlična i da uspijem
da tu porodicu… da imam nešto… da budem značajna u toj porodici. Dvije go
dine nakon toga, od babe amidža koji je ostao bez žene i bio je u izbjegličkom
kampu, zamoli babu da dođe kod nas. Ja sam samo kontala: „Bože razmišlja li
taj čovjek o meni, da ja brinem o tri muška, samo muške imati u kući to je život
na borba!“ Teško je iza muškaraca raditi, gdje god ima ženske ruke, curica, to je
lakše jer imaju naviku da sklone, a bogami kad su samo muški, nemaju osjećaja.
On je došao, ja ga nisam nešto voljela a on je bio čovjek povučen, jeo je, spavao,
klanjao… Uglavnom, što se tiče vjerske strane, tog mog mijenjanja, nisam ja taj
5,6,7,8, pa i prvi srednje nisam ja babi davala pozitivne signale da bih se ja želje
la pokriti (staviti maramu, op. a.), da bih ja željela da budem muslimanka, da se
držim vjere, ja sam željela da nosim krako, usko, nešto što se njemu nije sviđalo.
On mi je govorio da se moram čuvati, on je morao da razmišlja i za žensko i za
muško, on je odjednom morao da ima osjećaj koje žene imaju ali i razum koji kod
njih preovladava, morao je da bude i otac i majka, ali mislim da nije to propratio
kako treba. I ja sam njemu govorila da me ne gnjavi. Onda je bila jedna ekskurzi
ja, a ja sam zeznuta, ne volim kad neko meni nameće nešto. Kao da on meni da je
dan motivacijski prijedlog: „Ideš ti na ekskurziju a da ti meni zauzvrat obećaš da
ćeš se pokriti, staviti maramu“. Ja sam tada onako rekla da hoću, nisam pokazi
vala neki interes, da je meni da ja odem na ekskurziju, sa tim društvom, da imam
momka, to je meni bilo. Ali nije on to razumio, nije on imao osjećaj za moje osje
ćaje. Bila je ekskurzija u Dubrovnik i kad sam mu ja rekla, on je meni rekao da
ne mogu ići, jer se on borio u ratu sa Hrvatima. Ja uvijek kažem da neću da u isti
koš stavljam sve ljude i za mene može biti čovjek svako! I dan danas imam pri
jatelja i hrvata i srba, ustvari katolika i pravoslavaca. To hrvati i srbi su donijeli
Austroug ari ovdje, pravoslavcima su rekli vi ste sad srbi, da ih priklanjaju istoč
noj strani, a katolicima da su hrvati da ih priklanjaju zapadnoj strani Bosne, odno
sno Hrvatskoj. Sve do tada su i živjeli i pravoslavci i katolici u Bosni kao Bošnja

144

Nina Bosankić: Žena pod velom

ci a ne Srbi i Hrvati, a sad je drugačija situacija… jer zaista gledam kroz tu pri
zmu. On je onda rekao da se to njemu ne sviđa, da idem dole još je i more i sve
ga, možda me i nije vidio kao djevojčicu koja bi se sačuvala, krila svoje emocije
pa bi se možda i upropastila. Meni je to tada bilo… a on je meni kupio marame i
duge hlačice da se ja mogu pokriti kad krenem u srednju školu.
I nije te pustio na kraju i ti se nisi pokrila?
Ja sam osjećala da je on tada izdao naš dogovor i rekla sam mu: „Ne, ja ne
ću da se pokrijem!“. Sedam dana prije škole. Ja mislim da sam slomila sve u nje
mu tada, želiš nešto svom djetetu… ali ja sam rekla: „Nisi ti ispunio svoj dogo
vor, neću ni ja!“ A to su godine kada ja nosim majčinske obaveze i učim da bu
dem odlična, i bila sam i uspjevala u kući da se izrazim kao žena, da budem baš
kao majka! Toj djeci, ja kažem da ja znam muškarce jer sam imala jednog, samo
sa njim nisam spavala. Jer ja sam sve učila ko da sam imala čovjeka. Ja sam pr
vi razred krenula u školu u X, išla sam rano autobusom, kasno se vraćala, naloži
vatru, spremi ručak, a onda ako ti se dâ da učiš od 22 naveče – to je super. Među
tim, srednja škola je drugačija od osnovne, više gradiva, više zahtjeva, više pred
meta, i ja sam onda počela da gubim konce. Nisam više mogla da balansiram ku
ća i škola, i još da obraćam pažnju na ono što meni otac govori, da ja treba da se
pristojnije ponašam, a ja sve gore, nisam ja bila u kontaktu sa njegovim prijatelji
cama, odnosno ženama njegovih prijatelja, jer sam ja bila dijete i nisam išla kod
njih, one su nosile nikabe, marame ali one su meni bile odbojne, nešto mi je bi
lo… razumiješ. Jer ja nisam bila dijete koje je imalo vremena za razmišljanje, ba
bo je meni želio najbolje, ali nije shvatao moje razmišljanje, razvijanje filma u
mojoj glavi. I onaj, ja sam tako odbijala, ništa me ne zanima, ovako, onako. Ja
u prvom razredu na polugodištu padnem iz fizike i meni je to bilo joj, isto ko da
sam nešto najgore uradila, čast mi pala, kao svi o meni sad pričaju da sam pala iz
fizike. Jer nisam ja na to navikla. I onda ja njemu kažem: „Znaš šta, hoću da ka
žem, ja vidim kako moj život ide i ja bih tebi voljela da kažem da se ti ženiš.“ On
stao, gleda me, a brat je govorio: „Joj ako neko drugi uđe na ova vrata, neka dru
ga žena, ja ću je oklagijom strefiti!“ Ja kažem: „Jeste sine, ali to je tako jer je tebi
sve servirano.“ Bogami meni nije lahko i pošto se u mojoj porodici mama udala
tako što je pobjegla, tetka se nikad nije željela tako udati i čekala neku posebnu
priliku. E, mislim se, moja tetka nikad ti neće doći ta tvoja posebna prilika. Ona
je odbijala momke i nešto se pravila bila je žena koja je radila i imala svoj dinar i
sve dajdže (ujake, op. a.) školovala, pet njih je poslala na fakultete i porodica ma
mina je bila u dobrom finansijskom stanju jer su radili na pijaci, i imali su, i nana
je uspijevala da svih pet sinova izgura na fakultete i to je njen životni ulog, i ma
lo pomalo oni su svi nekako uspjeli ali tetka je ostala u selu i neudata. Ona ima 46
godina i prošla je klimaks, bogami je sav svoj život provela gurajući svoju bra
ću. A oni su sada svi oženjeni, imaju svoju djecu, napravili sebi kuće, auta imaju
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posao a ona je kući sa babom i mamom. I ja sam tada kao dijete sa 15 godina re
kla: „Babo ja neću da budem kao tetka. Izgurati braću, a onda ostati sama. Neću,
ja mislim da ja zaslužujem mnogo više, svoje iskustvo. Životnu dob gdje će mi
cvasti, cvjetiće, a ne samo neko trnje! Nego se ti brate ženi!“ A baš se tada desi
lo da od jednog njegovog prijatelja žena, bude ostavljena sa dvoje djece i ona je
godinu dana bila bez muža i upoznala se sa jednom prijateljicom našom i ispriča
la joj je životnu priču pa su onda ona i njen muž razgovarali da moj babo poraz
govara sa njom ne bi li se oni udali. Jer je babo gledao, ako ti dovedeš ženu koje
nema svoje djece neće se baš lijepo ponašati prema tvojoj djeci, razumiješ. I onda
se babo upoznao sa njom i vidjeli su da bi mogli nastaviti svoj život zajedno i on
se iznenadio kako sam mu ja baš tada to rekla. Allah je dao da se to sve tako de
silo i oni su se uzeli, za Ramazan i ona je dovela svoje dvoje djece. Ja u puberte
tu, njena djeca.. Njihovi životni putevi su se jednostavno ukrstili. Više mi nije ni
govorio, mene je pustio. Ta žena, ja uvijek kažem – moja maćeha, a taj izraz ko
ristim samo da bi bi bilo jasno o kome ja pričam, a taj naziv svima nama neka
ko asocira na zlo, a ona ga ne zaslužuje. Sa njom sam dobila majku, ona je ima
la majčinske osjećaje, razgovore, a ja sam bila željna nečega, da imam žensko u
kući, ja sam samo morala muški razmišljati, nisam mogla razmišljati o osjećaji
ma nježnosti, blagosti, nečega što će te malo ono podići, kao leptirić da lebdiš, ja
sam to tek od nje počela dobivati. Ona je bila pokrivena maramom i ona je me
ni pitala: „Da li bi se ti slagala, premda tvoje slaganje ili ne slaganje ne treba da
utiče na tebe, to je između mene i moga muža, e ja bih voljela da stavim nikab.“
Ja joj kažem da nemam ja ništa sa tim ko što ni ona nema sa tim da li ću ja stavi
ti maramu, ali nije međutim mi ništa apsolutno govorila, ona je meni sve prepu
stila, ona je meni trebala da mi skine teret sa mene.
Do kakve promjene dolazi sa njom u kući?
Ja sam od tada počela da razmišljam o stvarima o kojima mi je babo govo
rio, da treba da pazim što se tiče ponašanja, da ne budem neka razvratna ili pre
glasna ili skrećem pažnju na sebe, počela sam da razmišljam kako pristojno po
našanje mi zais ta odgovara. Nisam razmišljala o tome da je meni babo koji nosi
bradu i koji klanja, do tada su društva bila iz interesa i ja sam nekako pustila mo
zak na pašu, a tek sam tada počela da razmišljam o islamu i onome što mi je ba
bo savjetovao i shvatila sam koja je njegova briga bila, i sekiracija prema meni. U
srednjoj školi sam upoznala dvije prijateljice, A. i S. i ja sam samo sa njima gle
dala da pričam i tračam, a one su se sa mnom družile jer su znale da mi je babo u
vjeri i da klanja, one su željele da se zato druže sa mnom, a ja sam bila u čudu kao
„niko za mnom u životu nije trčao da se druži, šta vi sada hoćete?“ One su neka
ko meni rekle da ogovaranje nije dobro, tračanje, i ja sam nekako počela, one su
mi pomogle i da ja počnem razmišljati o realnim stvarima. Prva moja realna stvar
je bila kad sam rekla babi da se ženi, a druga je bila kad sam počela razmišljati da
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ono što meni babo priča da je to dobro, a ne da me natjera jer da je on htio mene
natjerati mogao je reći da izađem iz kuće ili ovako. On je bio blag dok sam ja mi
slila da on nema osjećaja, a imao ih je ali ne kao majke i nikad muškarci ne mo
gu imati osjećaje kao majka. I onda sam ja počela razmišljati i jednog dana… to
je bila moja odluka, moj nijet (namjera, op. a.), shvatila sam iskrenost babinu, i
dobrotne osjećaje i vjerovatno je te noći ustao i dovio Allahu jer sam ja osjetila
kad sam ja klanjala taj namaz, osjetila sam ko da se nešto u meni prevrće, i odlu
čila sam ja ću se pokriti. Ja mislim da je on u istom trenutku kad sam razmišljala
zadovio isto i da je Allah tako… da sam se ja odlučila pokriti. Sutradan sam oti
šla u školu i otišla sam kod naše prijateljice i kume koja nosi nikab, a ona je zna
la želju mog oca i koliko se on sekirao, jer nisam ja bila mirna djevojčica, ja sam
bila živa djevojčica, i sekirao se naravno, razumijem ga. Ona je rekla meni, baš
mi je drago, iznenadila se, jer se to desilo odjednom. Rekla sam da ću klanjati na
veče i staviti maramu, da to bude kao neki ritual, mada nema tu neki poseban ri
tual, ja ću tada staviti maramu i reći da od danas idem pokrivena ulicom. To je sa
mo stvar određenja, ono što ti je sudbina desi se u času. Htjela sam da se babo iz
nenadi i stvarno kad me je vidio nije mogao da vjerujem šta ja glumim, jel’ se ja
ismijavam kao do sada. I ja mu kažem da sam odlučila da se pokrijem i da se ne
što u čovjeku desi, jer sam ja potpuno kontra osoba koja nije nimalo ljubav poka
zivala prema tome, čak i neku mržnju, hoću ja nešto drugo. Ali znaš kako, možeš
biti pijanica čitav život ali kad nešto odlučiš i hoćeš da živiš drugi život, vidiš da
je to nekako stvar sudbine. Da se ti promijeniš, mi to moramo koristiti za ljude i
koji su pokvareni, ne treba ih odmah odbaciti, treba im dati šansu, ne osuđivati
ih, neka isprobaju, možda će se promijeniti. Ja sam tad počela sa vjerom, da oba
vljam redovniji namaz, do tada je bilo jesi li klanjala namaz, ja kažem da jesam
a nisam, čisto da mu udovoljim i ja i brat. Nisam nešto to… i ja sam poslije toga
počela, nakon 2 mjeseca - joj da mi je nikab staviti! Bože zdravlja kada ja završim
školu i fakultet i kad se udam, onda ću ja. Međutim onda se u meni počela javljati
ideja… kad se pokriješ nema ono šta ja znam da se ti možeš viđati, malo je čišće,
ne možeš se ti vodati za ruku i da se dodiruješ sa momkom, nije to u skladu, ne
ću reći da neko ko tako razmišlja nije u redu, ali kada se ti odlučiš da imaš vjerski
stav… ne mogu ja sada… e dobro, ali ja ću ovako. Ipak tu postoje neke granice i
treba se poštovati, jer pokrivena ipak pokazuješ neku sliku. Odmah ja pitam ima
li neki da isto klanja, da se zagledamo… i onda sam ja počela, ima jedan, ja sam
bila 2. srednje, ali studira, i skontam neka on čeka dok ja studiram. Ali jave se ne
ki porivi i pošto sam ja bila u X jedina pokrivena djevojka ja sam željela da pri
vučem pažnju kako sam ja fina, planirala sam da stavim nikab i svi će reći kako
je ova čvrsta i kao ona može da postigne sve. Jer zaista taj period imaš taj osjećaj
u grudima da možeš sve i da hoćeš sve odjednom. Većina ljudi hoće samo dobro,
ali ostane im na vanjštinu i nakon deset godina promijene se. Problem je kad ga
njaš samo vanjštinu a nikab nije nešto što nosiš samo tako, iza toga mora da sto
ji ličnost izgrađena, da bude nešto što… ne može se danas, evo vidi primjera, ni
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ko ne može ni platiti, kao što je priča, ne može se ni jedan dan izdržati jer ćeš pa
titi od kompleksa, na prigovaranje se svakakvo susreće a ja se nisam nikad susre
tala sa napadima jer sam znala da ljudi oko mene osjećaju da ja to istinski nosim.
Nisi nikada imala nikakvih problema zbog nikaba?
Oni koji ne nose, doživljavaju… ali zaista mora se sa tim saživjeti, ja kad
izađem vani i idem sa nikabom meni nište ne predstavlja, vidi ja nosim to, ništa
mi se ne vidi, ja ne primjećujem da ga nosim, ja gledam ženu djevojku kao da sam
ja kao i one na ulici, dok ljudi sa kojima sam bila u kontaktu koji razmišljaju kad
izađu, ovako se misli o meni ili onako se misli o meni… Možda je to, kad ja po
gledam sebe i kad razgovaram i pričam o nikabu sa drugim djevojkama, kad ih
pitam kako se ti osjećaš kad nosiš nikab, ja kažem kada bi neka meni rekla ja su
tra planiram da stavim nikab, ja bih je pitala: „Kako planiraš? Planiraš da ga no
siš 10 godina, pod kompleksom da ga skineš onda ili čitav život? Razmišljaj o to
me da ćeš ga nositi čitav život, odmah tako, i da budeš ponos, da budeš takva iz
građena ličnost da budeš nešto što je vrijedno, a ne ovako ili onako, sad stavi sad
skini, nije to čarape obući, valja sa tim čitav život živjeti!“ Tako sam ja razmišlja
la, mogla bih ja da skrećem pažnju. Greška je u tome kada počinjemo da razmi
šljamo o spoljašnjem ne o onome iznutra, čovjek se veže za nešto što će ga veza
ti kod Allaha da ga se prisjeća na namazu i u mislima, jer on je sve živo stvorio.
Ti razgovaraš sa njim, a koji kraljevski podanik može stalno razgovarati sa kra
ljem? A pogledaj kako je nas Allah dž. š. stvorio da mi svi ljudi na svijetu kada
razgovaramo sa njim na namazu, kad gledam svi ljudi koji čine najveću uslugu
kralju, pokornost da pokažu da su odani, kako se to predstavlja? Padanjem na tle,
to je simbol toga, padanjem na tlo ja se sad predajem, ti si sve, Allah je dao da je
to urođeno, urođeno je čovjeku da nekome pada na tle. Kaže Allah kada on pada
da je između njega i njegovog roba samo zastor jedan, toliko je blizak nama. I ta
da što mu kažeš, što mu povjeriš, da ga slaviš da ćeš biti vrijedan kod njega. Ali
sve je pitanje iskrenosti, i tako se gradi unutrašnje čišćenje, jer kad ima puno gri
jeha, kad se srce zaprlja, nećeš ga očistiti ni maramom, ni suknjom, ni bradom do
poda, ni nikabom, ne ide to tako. Čisti se samo iskrenošću, da ti postaneš iskren i
kažeš: „Ja gospodaru želim tvoje zadovoljstvo, da se smirim.“ Greška je, naići
ćeš na ljude koji su skinuli nikab. Zašto ga je skinula? Trebala bih da ih pitaš, jer
te zanimaju i posljedice nošenja. Reći će ti: „Nisam više mogla da trpim prigovo
re od ljudi na ulici, od porodice… “ Znači ona ga osjeća da nosi, nisi se saživio sa
nečim, ti si upadan. Ali kad se zaista saživiš, bar se ja tako osjećam zato mi je dra
go da imam priliku da ti kažem. Dakle, meni je prvo bilo da se šminkam, da se fo
liram sa nekim stavovima vjere koji su bili ozbiljni. U međuvremenu je on čuo za
mene, jer je prvu noć kad sam se ja pokrila napravljeno sijelo kod nas u mjestu jer
je jedan čovjek išao na hadž, i pravio je sijelo za muškarce i onda i za mene jer
sam se pokrila. Moj babo je dio tog džemata, i onda je on njima pričao kako se
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borio sa mnom i njima je to bilo nešto što se mora nagraditi jer je uspjeh danas
odgojiti dijete da bude moralno, ispravno, i on je te noći čuo za mene, i ja za nje
ga i počela sam razmišljati o njemu. Vidjela sam ga na slici maturanata u školi.
Meni se sviđalo da ima malo bradice jer je to meni simbol ljepote. To ne treba za
nemariti, mora biti ovakav ili onakav nego i da izražava ljubav prema tome. Ja
sam tada krenula da o njemu razmišljam, mnogo su se svi iznenadili kako sam ja
u prvom srednje pala iz fizike a onda je moja maćeha došla i pokazala sam se u
školi jer sam imala vremena da učim i svi su se iznadili i još kad sam se pokrila…
ja sam živjela do tada sa kompleksom da niko ne vidi da moj babo nosi bradu i
maćeha nosi nikab, ali taj kompleks je tada stao, i ja sam to slomila kod sebe, do
bila sam dvije dobre iskrene prijateljice i majku u kući koja je skinula sa mene te
ret i ja sam počela da živim normalno. To je početak mog normalnog života, do
tada je to bio za mene teret. Morala o svemu da mislim kao dijete i mnogo se raz
likujem od prijateljica koje su mojih godina o svojim stavovima i po pitanju dje
ce jer sam ja već preživjela mnoge neke stvari, odgajanje i slično, dok su one bi
le mažene babine i mamine curice, zato ja mislim da sam se snašla sa djecom.
Prošla sam 2. srednje odličnim, u gimnaziji, bilo mi je jako drago. Nismo se još
ni vidjeli ni čuli, mene su malo zafrkavali u kući. Moj muž se znao sa babom i bi
li su neki protesti ovdje i došao babo i moj muž pitao babu pošto je znao da ja
imam neke simpatije prema njemu bil’ on dozvolio da se mi upoznamo i razgova
ramo. Rekao je da može, ali ne bi bez mog pristanka. I dođe on naveče i nešto mi
se smješkao. Dok je došlo veče sjeli smo on, maćeha i ja, djeca legla, jer mi smo
bilo odrasli a oni su bili djeca, i rekao mi je da mu je on prišao i da imam dozvo
lu da se upoznamo, ali sve se gleda kroz vjeru… nije to… mnoge sestre su se va
ni ili na fakultetu upoznale sa muževima. U njih roditelji nisu bili vjerski nastro
jeni, a u mene se babo družio sa takvim momcima, zato se i znao sa mojim mu
žem. Znao ga kao lijepo, finog, pristojnog. Ja sam iskazivala pozitivne vibracije
kad bi se on spomenuo, i rekla sam babi da mu kaže da se mi upoznamo i vidimo
kako i šta. I on je došao u petak poslije predavanja i bio je babo sa nama u počet
ku da se upoznamo i ja sam napravila ručak, ja sam prva generacija ljudi koji se
nisu zadržavali samo na tradiciji, zavisi od osobe ili osobe ali mi moramo držati
do svojih principa, ne pokleknuti, pa reći „izvini meni ne dozvoljava vjera, vjer
ski ponos da primim mito, da pokradem, da budem ovako… „To je ono što oni
nazivaju vehabijama, to je onaj koji ima bradu i nosi pantalone i žena koja nosi
nikab ili crno, ali nije to samo to, to je čovjek koji je spreman više za vjeru… Da
nas je teško biti pošten, nije to vehabija, to je musliman koji je spreman dati više
za vjeru i koji je spreman sebi da kaže stop strastima, nego u granicama Allaho
vim. Treba se razviti svijest da se mi bojimo više sile, kazne od Allaha jer znamo,
vehabija je onaj koji se više sile boji, ne zato da ga ljudi ne bi kaznili nego „ne
smijem ubiti vidi Allah, ne smijem ukrasti vidi Allah, ne smijem prevariti vidi Al
lah“. Za djevojke „ne smijem se izlagati, ne smijem biti djevojka koja je podlo
žna, koja viče izvoli“, jer vidi Allah. Zato se kaže vehabija je taj i taj, i zato mi je
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drago da mogu da objasnim, zašto da se kazni onaj koji je spreman više se žrtvo
vati i savladati svoje strasti. Ti možeš sve raditi na dozvoljen način gdje nećeš bi
ti kažnjen ni od Allaha ni od ljudi i sad smo mi pogrešno shvaćeni, kažem pošto
vaću tvoje ali poštuj i ti moje, nemoj me stavljati u drugi red. Mom mužu je teško
naći posao danas, stavljaju ga u drugi red, imao je 85 posto nedavno na testu u
jednom u Ministarstvu i nisu ga primili jer nosi bradu, a zašto se ta brada povezu
je sa terorizmom? To je samo čovjek koji poštuje Islam ali živi sa ovim narodom
i mora da se školuje i da se radi. Priča se kakao nama plaćaju, a sve moje prijate
ljice su iste, družimo se sa ljudima koji su više fakultetski obrazovani, malo ma
nje smo sa ljudima koji rade na građevini ili tako nešto jer nas nisu životni pute
vi tako doveli, mislim svak’ ima odrednicu kako da dođe do neke nafake, neko
me je nafaka da kopa, nekome da završi fakultet.
I vi ste se onda vjenčali?
Muž je došao, babo nas upoznao i mi smo počeli, ja nisam sad izlazila na
neka mjesta da se mi tu viđamo, on je imao slobodan pristup mojoj kući. Ovo
podsjeća na ono staro, ali nije to ni ono ispod pendžera. Nije ovo „daj da je pro
bam pa ću onda…“, nego da vidi kakva je to žena s kojom bi možda život da pro
vede. Imala sam ja simpatija ali nisam izlazila naveče, pa nisam ni imala momka.
Taj dječak ili momak, nisam se ja možda njemu sviđala jer mi babo nije dao da
izlazim po noći, jer vidio je kakva sam, da se možda ja ne bih mogla kontrolisati.
Tako da je to meni faktički bio pravi momak da se i on zaljubio u mene i ja u nje
ga. Prije toga je bilo dosta momaka koji su pitali za mene, ali ja nisam izražavala
volju. Ja njemu kažem: „Mi smo se zavoljeli i prije nego što smo se upoznali!“.
I tako smo se mi počeli upoznavati, to je bio maj a do septembra bi on meni ma
lo, malo, dolazio jer po Islamu je da se vi upoznajete u braku. Kod ljudi koji vi
še praktikuju vjeru ne možeš ti slagati ni ukrasti ni preljubiti, čak da ti možeš da
jedan momak ide kod jeden i druge to je grijeh. Nema isprobavanja, nisam ja ro
ba, ja sam žena! Danas je vrijednost žene izgubljena, danas je smije neko maltre
tirati. Ma ko će mene maltretirati! Što bi naš narod rekao, izvini, i mene je moja
majka rodila! Nema niko pravo da digne ruku na svoju ženu ili da to što ti je Al
lah dao da si stepen iznad žene, jer u Kur’anu se kaže da je muškarac stepen iz
nad žene, to je jedan stepen u smislu da si glava porodice, da si odgovoran, a ne
to što si ti jači pa da na ženu… ma izvini, ali idi svojim putem. Ja sam karate tre
nirala, ja sam rekla mužu da on mene udari ne bi se lako proveo. Znaš kad vidiš
na TV-u da premlati muž, a muž meni kaže da ne bi smogao snage da to uradi. Jer
zaista ljudi koji su u vjeri blagi su i spremni su više da žrtvuju, blagost preov la
dava, kad se treba smilovati. Miris, ukus, svaki pokret koji napravimo, svaki ko
rak, sve je to milost od Allaha, i to tebi smekšava srce, kako ti onda možeš ima
ti silu, i napasti nekoga, kako se usuđuješ! Zlo slama nekoga ali žena je zlo u po
zitivnom smislu koja te može slomiti kao čips! Da samo krcneš! (smijeh) Jeste
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vi snažni, ali bogami smo mi snažnije! Žene su spremnije, više mogu trpjeti, više
mogu izdržati, više mogu podnijeti, a na njima je više obaveza, da bog’do imaju
snage kao mi, oni imaju snagu vidljivu ali mi imamo snagu nevidljivu. I kad po
gledaš mišićavog muškarca ti misliš slomiće te, ali kad pogledaš karakternu ženu
ti misliš da će te ona slomiti. Zašto? Jer je ona u duhovnom smislu jača! Možda si
čula za Hercegovke, kaže se da su muškarci kršni tijelom, žene su kršne duhom.
Znaš, gledajući sastanak momka i djevojke, on prođe u zafrkancijama, ili poljup
cima i dodirima i izlascima na kafu, vodanju, ali u nas je bilo on dođe kod me
ne oko 3 i sjedeli bi do 21, znači 6 sati neprekidnog pričanja. Mi smo se tih četiri
mjeseca viđali ali smo puno pričali i kroz razgovor sam se ja upoznala sam njim.
Nije on mene pitao da se udam za njega, i zadnji dan kad smo odlučili da bi se mi
mogli uzeti, on je meni rekao: „Još uvijek je dan kad ti meni možeš reći ja se ne
ću udati za tebe. Ako misliš da nisam ja za tebe, ko što ja mislim da si ti za mene,
ti meni slobodno reci, ja ću tražiti drugu ženu za sebe kojoj ću se sviđati i ti traži
nekoga ko će se tebi sviđati.“ Ja tada nisam puno gledala na izgled i drago mi je,
jer primjećujem da kod djevojaka koje se udaju na osnovu izgleda i materijalnog
stanja… Molim svakoga da osjeti bar na sat našu ljubav i naše osjećaje. Ja tad ni
sam gledala na izgled mada se nisam pokajala što se tiče izgleda, ali bitnije je ta
duhovna ljepota jer fizička prođe, mogu se ja srediti sve i biti samo takva, ali za
ista ako me ne voli iskreno… jer čovjek je onakav kaakv se ujutro probudi, pod
buhao i ovakav ili onakav, ako me takvu ne voli, on će naći neke izgovore da po
bjegne od mene. On je mene taj dan pitao želim li da zajedno provedemo život, ali
što se tiče iskrenosti i čistote Islama, ako se on meni ne svidi i on je mene vidio,
lice i ruke, samo što je spoljašnje, Kad sam se odlučila nismo imali ni kašike, ja
sam mislila završiti školu i fakultete ali ljubav je prevagnula. On je bio na drugoj
godini fakulteta, onaj, svi su nam govorili znate li koja je to odgovornost, nismo
mi razmišljali, ništa nismo imali, ja sad njemu kažem: „Da imam ovoliko godina i
one okolnosti ja se ne bi udala za tebe, ja bih rekla stani malo, nemoj glavom kroz
zid!“ Ali to je kod nas bila ljubav i ljubav je slijepa i ne vidiš život kakav je. Ali
imali smo sreću pa nismo pogriješili. Moja maćeha je donijela svoje stvari u ku
ću i sve što smo tada imali sve je popolovila sa mnom. U mene se babo nije bunio
jer je znao da sam ja previše zrela iznutra. Ja sam to gledala ovako, ja sam dije
te koje je trčalo iz škole da naloži vatru i spremi ručak i sve, ja nisam razmišljala
da tako priredim svom djetetu, mogu ja završiti fakultet i sve, ali neću da mi dje
ca trpe i neću da to prenosim dalje, zato ja nisam gledala koliko imam godina, 17
sam imala, nisam bila balavica, nego sam razmišljala samo da ne želim da svom
djetetu da priuštim ono što sam ja, da trčim na posao, a da dijete meni radi po ku
ći. Zato sam ja velika podrška svom mužu, rekla sam da ne moram imati sve ali
da imaju naša djeca, da imaju majku. Ako je moj život do tada bio nematematički
od tada pa do danas je matematički. Ako ja nisam imala majku koja će mene po
magati i biti mi majka u svakom smislu daj da ja budem svojoj djeci, a ne da bu
dem glupa neinformisana majka. Ja vidim kod svojih prijateljica da su njih dje
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ca nadmudrila i da ih okreću oko prsta, a moja curica vidi da je ja „čitam“. Danas
se djeca rađaju sa fakultetom, dosta majki previše vjeruju djeci, previše blagost,
što kaže M. koja je magistar pedagogije, nije ljubav samo pusti ih da rade šta ho
će, nego je ljubav pokloniti pažnju, vezati ga nježnošću. Malo se žena odlučuju i
na dugo dojenje, a ja sam svoju B. dojila 2 godine i mnogo to utiče na povezanost
majke i djeteta. Treba ga vezati za sebe ali uspostaviti jasne granice. Ne da joj pu
stim sve, izvini ne može dijete ovako ili onako, izvini ko je koga rodio? Riječ je
djelo… Kad sam odlučila da se udam, on je meni rekao da ako želim završim ta
dva razreda, ali sam ja htjela da se udam tada. Ja sam tada na raspustu čitala Anu
Karenjinu oba toma da ih pročitam prije početka 3. razreda, da budem spremnija
za školu. I ja sam mu rekla: „Znaš, ja sam prije dva dana vratila knjige u biblio
teku, pa ti skontaj šta to znači.“ To je bio odgovor da sam odlučila da se udam. U
mene je babo vjeri naklonjen i ja sam taj mjesec odlučila da stavim nikab i rekla
sam mu da želim da ga nosim, a on je reko’ da bi on volio da ima ženu za sebe,
ne bi imao nešto protiv nego bi volio i rekao je čak da je tražio ženu koja je na
mjeravala da ga nosi. I tako sam ja mjesec dana prije nego što ću se udati, nosila
nikab. Tako sam ja njemu rekla da ne mislim da živim bez toga i stavila sam ga.
Koliko si dugo razmišljala o tome? Jesi li vagala razloge za i protiv?
Nije mi neka posebna odluka bila kao sa maramom. Babo je to i očekivao
od mene jer je znao da ja kad odlučim nešto… i onda je to on meni, ako želiš slobodno, nije mi pravio probleme, njegovi su se malo protivili, kako ćemo mi
sve to, ali svekar je na kraju rekao i rekla sam do kraja života ću mu biti zahval
na na tome, rekao je: „Sine ako se ti misliš ženiti nemoj da te babo hrani do kraja
života!“ I zaista, ne trebaš biti parazit, da te neko mora pomagati, nego da ti oku
siš šta je to život i gorčina i sve. Jedan prijatelj nam je ponudio da živimo u X,
da ne plaćamo kiriju jer je muž student bio mogao je samo nešto honorarno radi
ti. Nije to jako težak fakultet ali opet je zahtijevao da prisustvuje. Onda smo mi
odlučili da živimo gore a on će biti u domu jer je babo rekao da će mu plaćati da
lje dom, 150–200 km mjesečno jer su odlučili da iškoluju jedno dijete. Ispočetka
smo imali para od svadbe, on je živio ovdje a ja tamo, a jeste komplikovano, ali
za ljubav… Allah dao, ja nisam znala, ko’ kad nisam bila moralno iskvarena, ni
sam se znala čuvati, da sam zatrudnila haman prvu noć. I onaj, kažem ti nekako
i trudnoća i sve, dolazio je meni preko vikenda, ali nije to tô. Ja sam uvijek go
vorila prijateljicama koje su ovdje bile da ne znaju cijeniti prisustvo muža u svo
joj kući, jer znam šta znači zanoćiti sam, volite se i sve ali razdvojeni ste. On je
krajem te školske godine, kraja četvrtog mjeseca, i odlučili smo se da odemo kod
njegovih u X da se ne zakomplicira nešto. Ja sam se u X fino osjećala sa nikabom
jer sam se odmah saživjela sa njim. Oni nisu bili za nikab ali vremenom su pri
hvatili, jer mi nismo sa njima živjeli i nisu puno veze imali sa tim. Ja nisam mo
gla ići šetati, samo sam bila u kući, nadomirila sam neke trudničke šetnje sa ste
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penicama unutrašnjim, dole su Hrvati, katastrofalno je stanje, ne bi mogla da pre
žali kaže svekrva da me kamen udari jer sam tako obučena. I dan danas mi hoda
mo po Sarajevu, ali dole ne. Ja nisam takva da ja sad njima pravim probleme, za
što da ja njima pravim probleme ako sam se ja odlučila da se žrtvujem, pa zašto
da njima pravim probleme, prigovaranja, bockanja, i tako sam prihvatila. Zbog
nikaba nisam izlazila vani, ja sad skontam koliko sam ja borbena, nisam izlazi
la iz kuće, samo na balkon. Pa dijete, beba, trči vamo, tamo, nekako, ja ne znam,
danas ako ne odem u šetnju nekako ti je… sad kad se okrenem kako sam mogla
mjesec i po ne izaći iz kuće…
Zašto baš nikab?
Što se tiče nikaba, to je nešto što Allah kaže… prije Islama da bi se neka
granica povukla, da bi se znalo čija su djeca, bilo je svašta pa je Allah prepisao
svim ljudima svijeta –„ i spustite vela svoga“, za nikab. Sad se razilaze uleme da
li treba sve i lice i ruke ili samo lice, to nije bitno… kad dođemo kod Allaha on će
reći da su u pravu i oni koji su shvatili ovako, oni će imati nagradu, a u pravu su i
oni koji su shvatili onako, i oni će imati nagradu, razumiješ. Jer to je nešto što je
stvar ličnog shvatanja. Za nikab se baš kaže valja se za to boriti. Većina nas neka
ko kad je to stavila bilo je to više nako’ da bi se ja pokazala, ali kad se počne sa
tim živjeti nikab je onaj koji istraje, tokom nošenja nikaba se (… ) pokažeš. Sva
ka žena treba da se okiti nekim lijepim osobinama, ja kažem možeš ti i biti ko
munikativna ali da ima neke granice, da ne bude sad… kako kome padne na pa
met, nego da se ima neki stid, stid je kad vidiš npr. da žena kaže: „Izvini ali mene
je stid da mene gledaš.“ U smislu da me gledaju… pa nisam ja krava za prodaju
pa da ti kažeš „joj ova je dobra za ovo, ova je dobra za ono“ jer, ja prvo cijenim
sebe, i ja ću sebe… mene će vidjeti onaj ko to zaslužuje! Imaju prema Islamu oni
koji mogu date vide, porodica, a što se tiče drugih, imaš svoju ženu, pari oči na
njoj! Nikab je nešto što zaista… u razgovoru sa ženama koje su skinule nikab ka
žu mi da im je bilo teško kad su izašle prvi dan bez nikaba. Ja sam sad slobodna
ali kad bi se našla u društvu muškaraca mene bi bilo stid, a ovako izolirao si se od
takvih stvari, ima onih koji samo gledaju „ova je dobra ova nije“. U braku najvi
še žena nosi nikab jer je to čistoća, uvijek ima te ljubomore, i da nikad ne dozvoli
da muž posumnja u svoju ženu. Ja ne znam da se desio slučaj, ne znam koliko u
Saudiji, tamo je više tradicija, ovdje ti se valja boriti za nikab, ali što se tiče ovdje
ne znam da je ikad bio slučaj da je žena koja nosi nikab izvršila preljubu, to je ne
pojmljivo. I danas kad ti skontaš, kad vidiš druge brakove, slabo ima povjerenja.
Danas se kaže za ljubomoru da je pozitivna emocija, međutim ljubomora je nešto
pozitivno, a zašto se javlja? Nije to zabrana da odeš vani ili na taj sastanak, to ni
je ljubomora to je nepovjerenje, ne treba izjednačavati ljubomoru i nepovjerenje,
ljubomora je nešto pozitivno. Želim nešto za sebe, ne želim da ga neko upropa
sti. Meni moj muž nije nikad zabranio, ne smiješ tu ili tamo, jer je on vidio moje
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osobine i moj karakter i on mene pusti. On je meni rekao to je moja odluka jer je
on znao da ja nosim posljedice svega, da se znam nositi. Desi se da si u prodavni
ci i da ima puno muškaraca i mene je stid, ne glumim je nešto, ja ne znam da sam
ikada izašla iz kuće a da nisam našminkana. E sad, da ja stavim nikab i da marši
ram svojim očima da oni kažu „joj jes’ dobra, sigurno je dobra ispod!“. Volim da
se sredim, ja ne želim da se ja nešto lomim, ja sebe ispoljim gdje mi je super, sve
uz nikab. Ja ispoljavam šta je u meni, ja volim da se sređujem, ali zais ta u mojoj
blizini kada se pojavi muškarac ja sklonim pogled jer ne želim da prouzrokujem
kod njega žeravicu, strast, jer se muškarci lako pale. Oni su postali previše imu
ni na žene i zato ih ne cijene i udaraju ih i omalovažavaju jer je žena sebe dove
la do toga. Nije vrijedna žene ako se sad pokaže, koliko držimo do onih koje sve
pokazuju, skidaju se, šta je to, samo 5 minuta strasti. Ne na izvol’te, ta je žena he
roj kako se tako uspije, kad je ona u sebi uspjela da slomi da se pokaže pred ljudi
ma, svijetom. Ja imam svoga muža, ne da ja zavodim druge muževe i momke, to
je zagorčavanje tuđeg života. On se zaljubi u neku, a ti se sad trebaš boriti za nje
ga. Ženska narav je otišla predaleko, šta ja imam sa drugim, nekim tamo, ustva
ri ja utičem na drugi brak. Ja im čuvam brak jer ne uzrokujem da brak se razva
li jer me ne bari njen muž. U islamskim brakovima su rijetki razvodi zbog toga,
uglavnom su razvodi jer se nisu slagali, nešto vidi se brate da ne može se i to je to.
A posljedice? Da li ti je nikab ikada zasmetao?
Ja kako shvatam Islam i sve to, ponesi koliko možeš. Ja dok sam samo li
ce otkrivala ja se nisam šminkala, nisam na taj način privlačila pažnju, isto tako
nikab, ja sama nikad ne idem nenašminkana, i kad idem u školu Kur’ana na ispi
te, sad baš idem, svi me pitaju kako to ti uvijek našminkana, kako imaš vremena,
a meni je to brzo, 10 minuta i gotovo, uvijek se sredim a one se meni čude, br
za sam, nisam usporeni tip. Razumjela sam nikab kako treba, boj’ se koliko mo
žeš, ja ne želim da prestupim namjerno, iz strasti. Ja sam nju na carski rez rodi
la, i neću na operacijski sto tako, neću ja tu sad ganjati kao joj ne smije mene ni
ko vidjeti, normalno sam se ponašala. Ja nikad nisam imala problema, slučaj sam
bila hitan, ne mogu ja glumiti i zato kažem da sam ga pravilno shvatila i sa njim
sam se saživjela i zaista planiram ja u svom životu… u mene je život matematič
ki raspoređen. Što se tiče škole, u mene je sve matematički, dan sedmica, mje
sec, život sve. Meni je u cilju da ja prvo svog muža izguram, da mu budem podr
ška, ja čuvam dijete, on drži instrukcije. Obrazovani smo ljudi, ja se obrazujem,
sve sa njim pričam što se tiče nauke i svega i islamske nauke, ljetna škola, uvi
jek sam bila prva, iako nemam fakultet, obrazujem se. I kopaću i sve, ali znaću
sutra da cijenim položaj i da razumijem one koji su kopali i nosali pakete i ova
ko i onako, svakog ću cijeniti. Ja kažem ja sam odlučila da ako treba i doktorat i
akademik da postane ja ću biti podrška a svoje vrijeme ću posvetiti da se usmje
rim na B. odgoj, da budem super žena, da njegove sve potrebe ispunim, što se ti
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če kuće, kad dođe da ima gdje doći i da je s obrazom i što se tiče obrazovanja da
naučim Kur’an, mi smo napola, Muž kaže meni da mi se divi jer više učim nego
on. Ja sam sve sebi isplanirala, kad on završi svoje, ja ću Kur’an završiti i kad on
bude počeo raditi ja ću završiti vanredno jednu godinu, pa drugu godinu jer je to
500 eura, a onda fakultet, pedagogiju. Ja ne mislim raditi, vjerovatno ću imati pri
liku da budem mualima ali nemam namjeru da radim na nekim mjestima, možda
je to žrtva… Ja svaku ženu koja nosi nikab ili maramu koja studira i radi cijenim,
jer će mi puno značiti kad me pokrivena žena pregleda. Ima žena odu kod dokto
ra, nekako su previše blage, ne žele da ispadnu neprijatne i kad su sestre medicin
ske grube prema njima, a ja kažem: „izvini ne možeš ti sa srednjom školom da se
smiješ meni“. Kad završim pedagogiju, to će me usavršiti, taman kad moje dijete
bude u pubertetu da se ja tada znam snaći kako sa njom. Nemam volju da radim,
mada smo ja i muž razgovarali, da bi voljeli neko obdanište otvoriti. Nisam ja že
na koja misli da mora raditi, ne moraju sve žene raditi, prvenstveno uloga je naša
da budemo obrazovane, da pokažemo djeci da smo mi ispred njih, kako na mobi
tel, kako na kompjuter, žena mora biti ispred muža i djece u nekim stvarima. Tre
ba znati o tehnologiji, ja sam žena koja nema potpisanu diplomu ali sve što mo
ram da znam, znam, da bih mogla odgojiti svoje dijete, ja sam svog babu munta
la, jer je laik što se tiče tehnologije, ali neću dozvoliti da moje dijete meni tako,
nego da ja preduhitrim da vidi da je mama nešto, zato ne namjeravam raditi, već
planiram da mislim sutra bože i plac i kuća da to bude naše neko iskreno odvaja
nje od svojih strasti u smislu zadovoljavanja nekom luksuznom hranom da bi do
šli do toga i da našoj djeci pokažemo da ne budemo hladni na luksuz i pogodno
sti koji ćemo im obezbijediti. Daj šta imam da to dijete liči na nešto, nešto vri
jedno, neka moja kuća bude najčistija u mahali, neka moja djeca budu najbolja u
školi i najodgojenija.
Da li bi voljela da tvoja kćerka nosi nikab?
To je njena volja, sad možda neko kaže treba odmah navikavati na mara
mu i tako, a znajući šta sam ja prošla, ja ću predstaviti svojim primjerom, mno
go ću više govoriti djelima nego riječima, što se tiče svoje djece, jer ne vrijedi…
mnogo vuče okoliš, više nego da ti govoriš „sine nemoj, sine nemoj“. Tako da ja
ne mislim praviti greške, ići metodama koje su promašene. Što se tiče toga ja mi
slim da je najbolje rješenje kad ljudima ne govoriš „nemoj“, ili „ haram je to, ili
haram je ono“, odbićeš ljude, neka je ležerno, da vidi da je komocija, ne moram
ja staviti svom djetetu u 15. godini maramu, meni je bitan moj odnos sa djetetom,
trebalo bi da nosi maramu ali sa svojim pritiskom na dijete neću ništa postići. Ja
sam prva od generacije kojoj je babo savjetovao i vidjela sam da to ne pali, to je
promašena metoda. Opet zavisi od djeteta do djeteta, svako je različito dijete, to
je nešto što mislim da ona sama treba da odluči, mnogo je loše kad dijete nije od
gojeno pa uzme Islam, odgoj prvo, pa islam da bude šlag na tortu. Poenta je od
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kuće ponesi nešto, kad ja znam koliko se moj babo borio sa mnom da me fino od
goji, kako treba žena, ne znajući da ću se ja i brzo udati, bitno je da ima kućni od
goj, razumiješ. Nisam ja za čvrstinu, haram, nikad nikab meni nije došao kao op
terećenje jer sam se ja sa njim saživjela. Ja ti kažem, ja izađem vani i ne osjećam
ga, to je mnogo bitno, ne osjećam razliku što ga ja nosim, što ga neko ne nosi, ra
zumiješ. Ja sebe sredim, kao ona žena koja izađe vani, kod mene je neka odjeća
koju volim i ja sam našminkana jer idem kod prijateljice ili na neko predavanje,
ja se sredim i ispraznim se i ne zanima me šta će neko reći. Možda je to seljanka
koja je, ne znam, sišla sa Romanije i došla do grada i ona će meni reći – „joj jad
na ona!“ Ne vidim sad da te neko napadne da ti uzvratiš, ja samo kulturno priđem
i kažem: „Izvini, ja mislim da ti nisi vidjela knjigu o bontonu“, sa te strane ću pri
ći, treba se podići nivo iznad onoga koji se ružno ponaša.
Hvala na iskrenosti, bilo mi je zadovoljstvo!
Nina Bosankić, PhD Student
International University in Sarajevo
n.bosankic@gmail.com
VEILED WOMEN
Summary
An interview with Bosiljka was held in January 2010 at her home, during
the doctoral research that dealt with causes and consequences of the decision to
adopt practice of wearing niqab (full face veil). The interview lasted about 130
minutes out of which first ten minutes were not recorded. Although the course of
the interview quite soon diverted from the main team and developed into a per
sonal history, it is exactly her openness, richness of the details and originality
of narrative that led to authors’ decision not to interrupt or redirect discussion,
and it is presented in the original form in this article. At the time of interviewing
Bosiljka was 21, married with a 4 year old daughter.
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PRIKAZI I OSVRTI
DO JEDNOSTAVNOSTI TREBA NARASTI:
Sociološki pogledi na naciju i religiju Ivana Cvitkovića*
Ivan Cvitković, Sociološki pogledi na naciju i religiju II, CEIR, Saraje
vo, 2012
Sociološki pogledi na naciju i
religiju (drugi tom) Ivana Cvitkovića
je izuzetno dragoceno delo, i to ne sa
mo zbog toga što je to 24. knjiga po re
du ovoga autora, što je numerički sim
bol potpunosti i savršenstva u nekim
religijama. Ona ima osobit značaj jer
ju je pisao autor koji se, među postju
goslovenskim sociolozima, najviše i
najdetaljnije bavio problemima odno
sa nacije i religije, etniciteta, naciona
lizma, religije i politike. Zbog toga ovu
monografiju odlikuje, pre svega, velika
stručnost, kompetentnost, pouzdanost
kao rezultat znanja i iskustva naučnika
u zrelom dobu.
Ovo je i jedna angažovana knji
ga: vrlo kritički, polemički intonirana,
jer se bavi savremenim životom, kon
troverzama jednog postjugosloven
skog društva i države (Bosna i Herce
govina), koja su nam bliska i u drugim
državnim zajednicama. Na pitanja kao
što su politika identiteta, instrumentali
zacija religije, odnos morala i politike,
struktura vlasti, antagonistička toleran
cija, getoizacija Bosne, međunarodni
protektorat ne može se ravnodušno od
govarati, a pogotovu to ne može pro
fesor Ivan Cvitković. Kada ga, na pri
mer, pozovu u njegov Mostar da govori
na temu Međureligijski dijalog u Evro

pi, on javno, na skupu, odmah pita sve
prisutne: „A kakav je dijalog u Mosta
ru?“. I onda, dok su drugi učesnici još
zbunjeni, sâm odgovara: „Voleo bih da
sam u zabludi, ali on još nije prebrodio
porođajne muke“. To je upravo onaj tip
angažovanost na koji se ovde misli.
Značajno je, svakako, što je aka
demik Cvitković u volumenu od oko
400 stranica obuhvatio tekstove (ras
prave, oglede objavljene u različitim
zbornicima, priloge na konferencijama,
okruglim stolovima) koji su uglavnom
izlazili u periodu od 2005. do 2011. go
dine. Tu su se zatim našli prikazi knji
ga i intervjui, zabeleške o velikanima
jugoslovenske sociologije religije Sr
đanu Vrcanu i Đuru Šušnjiću i mnogi
drugi, žanrovski heterogeni prilozi. Svi
oni su, međutim, bili ranije objavljeni
po različitim, teže dostupnim publika
cijama za čitaoce iz region a, pa i iz sa
me Bosne, tako da oni u ovoj monogra
fiji dobijaju skupa jednu dodatnu teži
nu. Iako sam jedan broj ovih tekstova
pročitao ili čuo u izvornom obliku (u
časopisu ili na nekom skupu na kome
smo Cvitković i ja zajedno učestvova
li), sa zadovoljstvom i neuobičajenom
lakoćom za tako obimne publikacije,
pročitao sam njegovu knjigu i kao ce
lovito delo, u četiri poglavlja: 1. Kon

* Reč na skupu Mediji, religija i nasilje u postkonfliktnom društvu (Beograd, 19.5.2012).
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troverze bosanskohercegovačkog dru
štva; 2. Sociološki pogledi na naciju; 3.
Sociološki pogledi na religiju; 4. Prika
zi i intervjui.
U ovom tomu, međutim, ima i
tekstova koji nikad ranije nisu bili ob
javljeni (tačnije, nisu smeli da budu ob
javljeni!), kao što je, na primer, jedan
intervju koji je autor dao za Katolički
tjednik. To verovatno ne treba da začu
di ako se uzme u obzir da već na po
četku tog intervjua Cvitković navodi
podatke o masakru 350.000 nedužnih
ljudi u Meksiku u 16. veku ili 200.000
spaljenih na lomači u Evropi u ime jed
ne crkve. Ali da se razumemo, to nije
samo tamno poglavlje u istoriji Rimo
katoličke crkve. I u pravoslavnoj Rusiji
su u 17. veku takođe bujali procesi pro
tiv veštica. Štaviše, čak 1997. je u jed
nom ruskom selu na granici s Ukraji
nom (Terehovo) čekićem i nožem na
padnuta i teško povređena mlada že
na pod optužbom da je veštica. Ubije
na je pritom njena majka i povređeno
njeno četvoro dece. Gotovo svi u selu
su verovali da je ta žena veštica, a na
padači su imali podršku svojih porodi
ca. U istoriji hrišćanstva je daleko vi
še ljudi stradalo kao posledica tobožnje
borbe protiv nevernika, jeretika, vešti
ca i drugih manjinaca, nego što su sa
mi ti nezaštićeni manjinci predstavlja
li realnu opasnost za tadašnja društva.
Najviše nasilja u istoriji je bilo upravo
onda kada bi „bog“ bio na nečijoj stra
ni. S druge strane, danas živimo u vre
menu u kome bi mediji hteli da s na
ma razgovaraju, ali pod uslovom da ču
ju ono što oni i njihovi vlasnici žele da
čuju. To je ta proizvodnja saglasnosti
o kojoj je pisao Noam Čomski i o to

Prikazi i osvrti
me snimio dokumentarni film još 80-ih
godina (Manufacturing Consent: The
Political Economy of the Mass Media,
1988).
Ivan Cvitković je autor jedno
stavnog jezičkog izraza. Po tome se on,
na sreću svojih čitalaca, prilično razli
kuje od većine sociologa. Poput našeg
doajena u ovoj nauc i, Đura Šušnjića, i
on piše onako kao što govori – jedno
stavno, razumljivo, neposredno, jasno,
držeći se verovatno Gogoljevog gesla:
Do jednostavnosti treba narasti! Nave
šću jedan pasus iz njegove knjige koji
to rečito ilustruje: „Nacion alnost danas,
poštenom čovjeku, u ovom nacionali
stičkom blatu, može poslužiti samo kao
dokaz vlastite ništavnosti. Jer, on da
nas nije on, on je samo ’Hrvat’, ’Srbin’,
’Bošnjak’. A stvarnost je da su i Hrvat
i Srbin i Bošnjak u ovom gradu prazna
džepa (’U gradu ni lokum više nije ra
hat’, kaže jedan sarajevski grafit)“.
Za razliku od većine svojih bo
sanskih kolega, profesora, Cvitković ni
malo ne nastoji da bude politički ko
rektan kada je istina u pitanju. On če
sto svoja izlaganja na skupovima zapo
činje in medias res, ne štedeći pritom ni
organizatore: „Zašto ovakva rasprava u
Zagrebu, a ne recimo u Sarajevu? Za
hvalan sam organizatorima na organi
zaciji skupa, ali bih više volio da se on
održava u Sarajevu. Tamo, očito, ne
ma tko organizirati ovakvu raspravu.
To je, nekad, mogao uraditi Institut za
proučavanje nacion alnih odnosa, ali se
i njega, kao ’tekovinu socijalizma’, da
lo zaboravu (mada je danas u BiH po
trebniji nego u vrijeme socijalizma)“.
U jednom prikazu objavljenom
i u ovoj knjizi, Cvitković svog kolegu
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S. Kukića naziva angažiranim intelek
tualcem i taj epitet se postavlja kao an
tipod tzv. etnointelektualcu, pripadniku
vladajuće elite u BiH. Za samog Ivana
Cvitkovića bi se mogao odabrati sličan
atribut - „civilni intelektualac“, anga
žovani mislilac koji zastupa građanske,
civilne, a ne etnonacion alne vredno
sti i svetinje. On se pritom, kao levičar
u habitusu, jasno zalaže i za socijalnu
i ekonomsku pravdu, a protiv je „no
ve klase“ koja je danas pravi mélange
političara, etnointelektualaca, tajkuna,
pojedinih verskih poglavara i visokih
činova, medijskih monopolista, proda
vaca reklama i imidža kako u Bosni, ta
ko i ovde, u Srbiji.
Civilni intelektualci su retko po
pularni u svom okruženju: to važi za
BiH kao i za Srbiju i druge postjugo
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slovenske države. Jer oni su najčešće
u pravu kada je jedino ispravno ne bi
ti u pravu. Parafrazirao bih naslov jed
nog poglavlja ove knjige: takav „obraz
valja steći“, ali tek nakon dugog anga
žmana koji podrazumeva političku ne
zavisnost, nepristrasnost, akademsko
i intelektualno poštenje, nepotkuplji
vost, spremnost da se bude i sam sam
cit „na ledini“ sa svojim ubeđenjima od
kojih se ne odstupa.
U baš takve intelektualce, kojih
je zaista vrlo malo u ovom našem vre
menu, ubrojao bih, bez ikakve rezerve,
autora ove vredne i zapažene knjige akademika Ivana Cvitkovića.
Prof. dr Milan Vukomanović,
Univerzitet u Beogradu,
Filozofski fakultet
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OPASNA SJEĆANJA I POMIRENJE

Opasna sjećanja i pomirenje: Kontekstualno promišljanje o religiji u post
konfliktnom društvu, Ex Libris, Rijeka, 2012, 374 str. (ur.) Srđan Sremac, Zoran
Grozdanov i Nikola Knežević
Pomirenje, praštanje, sjećanje –
teme su koje se sve češće interpretiraju,
više među religiolozima i sociolozima
religije, i samo među dijaloški raspo
loženim svećenicima. Zašto je to tako?
Da li zbog toga jer je riječ o religijama
i konfesijama „opterećenim prošlošću
i sukobima“, kako kažu urednici Zbor
nika. Dodao bih na njihovu konstata
ciju: i vjernicima opterećenim „djedi
nim sindromom sjećanja“ („Uzeo dje
da unuka u krilo, pa mu pričao što je
nekad bilo“. Djede oštre svijest unuka,
a unuci noževe za nove obračune“).
Prvi dio Zbornika (Politika, teo
logija i sjećanje) sadrži devet poglavlja
među kojima su radovi Miroslava Vol
fa („Kako ispravno pamtiti zlodjela: o
sjećanjima žrtava i počinitelja“), Nor
berta Recka („Hanna Mandel: Opa
sne uspomene na Auschwitz i težnja
za pomirenjem“), Jürgen Moltmanna
(„Oproštenje grijeha.. a tko opravda
va žrtve?“). Slijedi nekoliko zapaženih
tekstova mlađih autorica i autora: Zla
tiborke Popov-Momčinović, Irine Ra
dosavljević, Alena Kristića, Darka Đo
ge. Tu su i radovi Nikole Kneževića,
Zorana Turze.
I drugi dio (Kultura, religija i se
ćanje) sadrži devet priloga među koji
ma su radovi Aleid e Assmann, Uge
Vlais avljevića, Jadranke Brnčić, Srđa
na Sremca i Sergeja Beuk a, Miroslava
Keveždija, Davora Džalte, Cvetkov
ske-Cvetkovski-Milićević, Marine To
pić i Zorice Kuburić.

Što reći o ovim radovima i po
vodom njih?
U mnogim prilozima „bježi“ se
od situacije na ex. Yu prostorima, ili se
ona samo usputno propituje, a nama je,
na ovim prostorima, upravo životno pi
tanje sjećanja i pomirenja.
„Podijeljena društva su društva
s podijeljenim sjećanjima“, piše Alei
da Assmann (str.213). Kao da je ima
la, pišući navedene riječi, u vidu podi
jeljena društva na prostorima bivše Ju
goslavije. Da li je, u takvom društvu,
za političku i socijalnu integraciju, bo
lje „zaboraviti i oprostiti“ ili „sjećati se
i oprostiti“ – dilema je koja se nameće
mnogima nakon krvavih ratova na pro
storima bivše Jugoslavije. Uz to, riječ
je o prostoru čiji su stanovnici izuzet
no osjetljivi na nacion alni i religijski
identitet, na što ukazuju i V. Cvetkov
ska Ocokoljić, T. Cvetkovski i A. Lan
gović Milićević u svom prilogu.
Razmišljanja o zločinu, opro
stu i praštanju vraćaju nas na pitanje
o „moći prošlosti“ (Reck, 76). Javlja
li se religija „kao prepreka za suživot“
(M. Topić, 330). Sukobljavamo se oko
komemoracija žrtvama, a kamo li oko
pamćenja kako se zločin zbio. Što tek
reći za odgovornost koja „nije samo na
ubojici, nego i na svima ostalima koji
su stvorili uvjete za zločin“, kako to za
pisa Paulo Coelho u romanu „Aleph“.1
1 Coelho, Paulo. Aleph. Zagreb: V/B/Z,
2011:45.
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Čega se sjećati? „Patnja prolazi,
propaćeno ne prolazi nikad“ (L. Blu).
Jedan je život prije proživljene patnje,
drugi nakon nje. Ne smije se sjećanje
pretvoriti u „gnušanje“, piše M. Volf
(30).
Pa kakvu „kulturu sjećanja“ tre
ba njegovati? M. Kundera piše o „ob
veznom zaboravu“ i „zaboravljenom
sjećanju“.2 Jergović ističe da je na na
ma „da biramo čega ćemo se, i na koji
način, sjećati“. 3
Jesu li uspomene opasne, ili to
mogu postati? „Uspomena nije haljina
koju mogu pospremiti, kao neki dru
gi predmet. Uspomena je kao koža. Ne
mogu je skinuti“, kaže Hanna Man
del, preživjela logorašica Auschwit
za. (Reck, 78). Kako izbjeći opasna
sjećanja kad je „govor mržnje i dalje
osnovni sastojak svakodnevnog poli
tičkog diskursa“, pita se Zlatiborka Po
pov-Momčinović (140)? I Zorica Ku
burić iznosi dilemu jesu li sjećanja po
stala opasna (368). Pa, ipak, „prikriva
nje osećanja, potisnuta sećanja, nego
vana mržnja, nisu dobar temelj za ži
vot u bilo kojoj zajednici“, piše Kubu
rićka (373).
Kakvo sjećanje? Ne ono koje će
biti izvorom novih konflikata i zločina,
ili koje će „krivotvoriti istoriju“ (I. Ra
dosavljević, 18).
Lako ćemo se složiti da je „po
mirenje moguće na istini i u istini“, ka
ko piše M. Đorđević.4 No problem je
što je istina? Je li „istina iluzija za za
2 M. Kundera (2005.) Identitet. Beograd:
„Stubovi kulture“, 2005:52.
3 Jergović, Miljenko. Zagrebačke kronike.
Beograd: „XX vek“, 2010:254.
4 Mirko Đorđević. Kišobran patrijarha Pavla.
Beograd: „Peščanik“, 2010:32.
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bludjele“ (Tolstoj). A „istinâ“ o pro
teklim ratovima i zločinima ima više.
„Šta učiniti sa tolikim istorijskim isti
nama? Izabrati jednu i nametnuti je?
To nikada u istoriji nije uspelo. Kon
senzusom doći do ’istine’ prihvatljive
za sve? Tako nešto takođe nije mogu
će. Ne interesovati se za tuđe, istine’?
To je uobičajeno, ali takav stav nikuda
ne vodi. Jedino naučno rešenje tog pro
blema jeste multiperspektivnost, od
nosno način kojim se, bez komentara,
ravnopravno prikazuju viđenja zainte
resiranih strana, čime se otvara moguć
nost dijaloga“, smatra Dubravka Stoja
nović.5
Kako, u takvim okolnostima,
njegovati kulturu „ispravnog sjećanja
na zlodjela“ počinjena u ratnim kon
fliktima, pita se, s pravom, Miroslav
Volf. Kao teolog, on to sagledava iz
kršćanske perspektive, drugi bi mogli
tragati za odgovorom na to pitanje iz
islamske perspektive. Ono što se na
meće kao pitanje jeste: je li moguće is
pravno sjećanje i izvan zajednice vjer
nika (za Volfa zajednica pravog sjeća
nja je kršćanska Crkva – str. 18).
Važan je „cilj pamćenja“ (Volf,
18): da bi iscijelili i zaštitili (žrtve), da
bi se pokajali (počinitelji), da bi oda
li počast živim (promatrači). Pamti
ti zbog pomirenja i obnavljanja zajed
nice. Izbjeći pamćenje koje može bi
ti prepreka pomirenju. Jer „pamćenje
je zvrckanje i poig ravanje kaleidosko
pom. Sve zbrkano, sve slučajno, već
prema tome kako su se rasule staklene

5 Dr. Dubravka Stojanović, Razoružati istoriju,
u: „NIN“, 22. 12. 2005., str. 44.
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pločice kaleidoskopa.“6 Zato je potreb
no ono što je papa Ivan Pavao II na
zvao „čišćenjem pamćenja“. Tu ideju
razrađuje i Cottier: „Čistiti pamćenje
ne može značiti izbrisati pamćenje, što
bi uostalom bio uzaludan pokušaj. To
znači uspostaviti nov odnos s nekom
činjenicom iz prošlosti, čija uspome
na pritišće savjest kao grižnja, sramo
ta ili obratno kao prebrzo prihvaćena
suodgovornost. Drukčije rečeno, čišće
nje pamćenja se smješta na razinu etič
kog suda: što se nekad podnosilo, pret
postavljalo, odobravalo, to jest potica
lo zbog različitih razloga, slabosti, stra
sti ili što se smatralo u interesu dobre
stvari, danas predstavlja predmet opo
ziva jer se u tome prepoznaje nesklad s
evanđeoskim zakonom.“7
Miroslav Volf se kritički osvr
će na često upotrebljavanu rečenicu
„Pamtiti – Nikad ne zaboraviti.“ Kako
pamtiti a de se ne potisnu sjećanja, jer
„potisnuto sećanje nosi u sebi žar koji
se može rasplamsati u ponovne suko
be, a nepreobraženo pamćenje nosi te
ret razjedinjujuće želje za osvetom“ (I.
Radosavljević, 186). Opet, kakva ko
rist od pamćenja koje zajednicu „za
tvara u preživljene patnje i čini je slije
pom i gluhom na patnje drugih zajedni
ca“, piše Jadranka Brnčić. Nije li dijag
nosticirala stanje odnosa nacionalnih
i konfesionalnih zajednica na prosto
rima bivše Jugoslavije prema zločinu
(od Bleiburga do Jasenovca, od Vuko
va do Srebrenice, od Ahmića do Gra
bovice, itd.).
6 Krleža, Mnogopoštovanoj gospodi mravima.
Zagreb: Naklada Ljevak, 2009:34.
7 Cottier, Georges. Pamćenje i kajanje – zašto
Crkva traži oprost? Zagreb: „Globus“, 2005:88-89.

Prikazi i osvrti
Pa i u ovom zborniku, iako je ri
ječ o autorima koji su teolozi religij
skih zajednica koje su, na određeni na
čin, bile involvirane u krvava ratna do
gađanja, nema dovoljno kritike (osim
izuzetaka) na način ponašanja „svoje
Crkve“ u vrijeme počinjenih zločina u
proteklim ratovima. „Koliko mi je zna
no, ni u jednoj kršćanskoj Crkvi nije se
čuo poziv da za zločine što su ih poči
nili pripadnici naših naroda prihvatimo
ako ne krivicu, ono svakako oprost“,
piše Jadranka Brnčić (249). Potvrđuje
to stajalište i Zlatiborka Popov-Mom
činović: „Pitanje o mestu i ulozi religi
je i crkve u zločinima na našim prosto
rima nikako da se otvoreno postave bez
onog ali…“ (139). I mladi teolog Alen
Kristić je na tom tragu: Teološki go
vor mora biti radikalno otvoren za dija
log odnosno kritiku iz drugih diskursa
(42). Nasuprot tomu njega karakterizi
ra, po Kristiću, nesposobnost prihvaća
nja kritike, odsutnost samokritike, bez
umijeća pripadanja, govor protiv seku
larizacije, govor poricanja krivnje. Pre
više smo usredotočeni na tuđu krivnju,
a premalo osjetljivi na tuđu patnju, piše
Kristić (35). Je li Bog „Bog potlačenih
i prezrenih, dakle, Bog žrtava“, pita se
Kristić (3)). A Zlatiborka Popov-Mom
činović se, poput J. B. Metza, pita „…
ima li se smisla moliti Bogu posle toli
ko patnji prouzrokovanih olakim prizi
vanjem njegovog imena“ (142). Iz rada
Srđana Sremca i Sergeja Beuka – ima.
Oni u svom prilogu pišu o onom što na
zivamo terapeutskom ulogom religije –
koliko ona može pomoći u postraum
skom razdoblju (Zašto nevolje vode u
bogomolje, rekao bi Đuro Šušnjić).
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Na prostorima bivše Jugoslavi
je imali smo dugo vremena, a ta prak
sa nije ni danas u potpunosti napušte
na, „komunikacijsko zataškavanje“
zločina počinjenih u ime „naše“ naci
je ili konfesije. To je bila tabu tema. O
tuđima se nije zaboravljalo pisati. Na
protiv. Tako da ovdje još nije završeno
„razračunavanje s nedavnom prošlo
šću“ (Assmann, 209). Pamćenje je če
sto potaknuto mržnjom, a ne težnjom
za oprostom (Volf, 21). A mržnja se ra
đa iz prevelike samozaljubljenosti ov
dašnjih nacija same u sebe, o čemu pi
še D. Džalto: „’Mi’ ne samo što mora
mo biti uvek narod sa najsvetlijom pro
šlošću i sl., već to moramo biti uvek u
naglašenom kontekstu prema ’njima’,
prema drugome“ (302).
Istraživanje o kojem piše Zorica
Kuburić, pokazuje da kako neka kon
fesija prelazi iz „većinske“ u „manjin
sku, tako opada povjerenje u nju (bez
obzira o kojem se od tri konfesional
na identiteta radilo: katoličkom, musli
manskom, pravoslavnom). I tu je jedan
od problema na putu pomirenja. Treba
mijenjati svijest ljudi.
Osvrnuo bih se i na rad Darke
Đoge („Politikantska ili politička teo
logija 1945–2010 ili o (ne)mogućnosti
jedne jugoslavenske političke teologi
je“). U Bosni postoji izreka: Velik tur
ban, pod njim hodže nema! Ona bi se,
dijelom, mogla odnositi i na Đogin pri
log. Prvo, ne može biti dijaloga između
„marksizma i pravoslavlja“ (103), ali
može između marksista i pravoslavnih
(katolika, muslimana, baptista…). Dru
go, treba praviti razliku između mark
sizma i marksističke kritike religije i
odnosa prema religiji države i držav
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nog aparata. Đogo piše: „Za razliku od
zapadnonjemačkog, pa čak i istočno
njemačkog konteksta gdje je još uvijek
postojalo kakvo takvo mjesto za kon
kurentnost marksizma i religije, ništa
slično nije bilo moguće u SFRJ“ (106).
Da je bilo tako kako piše Đogo, teško
da bi u postsocijalizmu na prostoru ne
kadašnjeg DDR-a bilo 51% onih koji
ne vjeruju, a u BiH (popis 1991, poslije
nije bilo popisa) 5,7%; u Srbiji (popis
2002) 96,78% vjernika; u Hrvatskoj
preko 90%, itd. Ne može se pisati o od
nosu marksista u ex Jugoslaviji prema
religiji na osnovu arhivske građe Ko
misija za odnose sa vjerskim zajedni
cama (dokumentacije pomoćnog tijela
ondašnje vlasti), a ne na osnovu radova
S. Vrcana, M. Kerševana, E. Ćimića, S.
Flerea, I. Maštruka, B. Vuškovića i da
ne nabrajam ostale autore. Tvrdnja da
„jedan jugoslavenski marksista zapra
vo nikada nije ni imao nekog posebnog
 e
razloga da čita Blocha ili Horkheim
ra“, je apsurdna. Pa i jedan i drugi su
bili sudionici Korčulanske ljetne ško
le, već od početka šezdesetih godina
branjene su doktorske disertacije upra
vo na radovima tih autora. Đogo piše
da su se svi prevodi tih autora javljali
u periodu 1980–1986 (110). A Blochov
„Subjekt objekt“ preveden je 1959.
(drugo izdanje 1975 – „Naprijed“, Za
greb); njegov rad „Marksove teze o Fo
jrbahu“ 1976 („BIGZ“, Beog rad); „Pri
rodno pravo i ljudsko dostojanstvo“
1977 („Komunist“, Beograd); „Politič
ka mjerenja“ 1979 („Svjetlost“, Saraje
vo); „Princip nada“ 1981 („Naprijed“,
 erovo „Pomračenje
Zagreb). Horkheim
uma“ prevedeno je 1963 („Veselin Ma
sleša“, Sarajevo; „Dijalektika prosvje
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titeljstva“ 1974 (Horkheim
 er-Ador
no – „Veselin Masleša“, Sarajevo), itd.
Ne može se pisati o marksističkoj kri
tici religije a da se ne pročita ni redak
Marksovog teksta (stariji teolozi, koji
su pisali o marksizmu, radili su to izvr
sno na osnovu analize Marksovih rado
va – Stres, Perko, Romić, Oršolić, Ma
rasović, itd.). Sasvim drugi, i znanstve
no utemeljeniji pristup mjestu i ulozi
religije u Drugoj Jugoslaviji (ograni
čivši se na podruje Hrvatske), ima M.
Topić.
Zaključak: Problem je što živi
mo u društvima (na podruju ex. Jugo
slavije) u kojima se zločinac (u „svom“
narodu) slavi kao heroj, nacion alni ju
nak (nije to neki uspješan umjetnik,
znanstvenik, mladi istraživač). S jedne
strane „istine“ (u „svojoj“ naciji) heroj,
s druge strane „istine“ zločinac (u na
ciji nad čijim je pripadnicima izvršen
zločin).

Prikazi i osvrti
Na ovim prostorima nužna je
moralna katarza, moralna obnova, bez
koje nema pomirenja. Stari sustav mo
ralnih vrijednosti je odbačen, novi ni
je izgrađen. A do nekih univerzalnih
vrijednosti, koje su sadržane i u sve
tim spisima, izgleda da malo tko drži.
K. Jaspers među tipovima odgovorno
sti navodi moralnu odgovornost. A ona
se tiče svakoga od nas. Ako nismo mo
gli spriječiti zločin koji je počinjen u
ime našeg kolektiviteta, jesmo li barem
digli glas protiv njega? I da zaključim
riječima portugalskog književnika Rui
Zinka: „Postoje rane koje treba ostaviti
otvorene upravo da se izbjegne ono što
bi se dogodilo da ih zatvorimo pre ne
go što sasvim zacele: da loše zarastu,
zagnoje se, ponovo se infic iraju“.8
Sarajevo, svibanj 2012.
Prof. dr. Ivan Cvitković, dopisni
član ANU BiH

8 Rui Zink u roman „Božji dar“. Beograd:
„Clio“, 2011:51.
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UVOD U NOVI ZAVET
Predrag Dragutinović, Uvod u Novi zavet: osnovi novozavetne nauke I (Be
ograd: PBF – Institut za teološka istraživanja, 2010).
Pod izrazom „Uvod u Novi za
vet“ podrazumeva se jedna poseb
na grana nauke u okviru novozavet
nih studija, koja se bavi pitanjem po
zadine i porekla novozavetnih knjiga.
Često se na teološkim fakultetima pre
daje predmet pod ovim nazivom i pi
šu knjige o ključnim pitanjima ove di
scipline (Introductio, Einleitung, Intro
duction). Osnovna pitanja koja se istra
žuju u ovoj naučnoj grani su autorstvo,
mesto i vreme nastanka novozavetnih
knjiga, pitanje izvora koje je autor upo
trebio, identitet i situacija recipijena
ta, pozadina i cilj pisanja ključne teo
loške teme ili akcenti koji se pojavlju
ju u pojedinačnim spisima. Takođe se
u okviru discipline uvoda ispituje isto
rija razvoja kanona, kao i osnovne ka
rakteristike antičkih rukopisa, tj. isto
rija teksta. Ova poslednja dva područ
ja do danas su se već razvila u posebne
grane novozavetne nauke. Knjiga Pre
draga Dragutinovića u izdanju Institu
ta za teološka istraživanja pri PBF-u
dragoceni je doprinos dosta siroma
šnoj srpskoj novozavetnoj stručnoj li
teraturi kada je reč o disciplini uvoda u
Novi zavet. Ona je osmišljena kao pr
vi deo šireg rada na polju novozavetne
nauke i, po rečima autora, predstavlja
„prolegomenu za erminevtiku, egzege
zu i svet Novog zaveta“ (str. 22). Autor
je svoje magistarske studije iz oblasti
Novog zaveta završio u Bernu, doktor
ske u Atini, a od maja 2009. docent je
na novozavetnoj katedri Bogoslovskog

fakulteta u Beogradu. Prvi tom veoma
stručnog Uvoda u Novi zavet je njego
va druga knjiga, a publikovao je i broj
ne naučne radove na području novoza
vetnih studija, kako u zemlji tako i u
inostranstvu.
Prvih šest od četrnaest poglavlja
knjige bave se koncizno, ali veoma si
stematično i temeljno opštim uvodnim
pitanjima. Pre svega, autor ukazuje na
neophodnost, zadatke i ciljeve uvodne
naučne discipline, kao i na teološku re
levantnost poduhvata. Knjiga sa meto
dološke tačke gledišta sledi savreme
ni trend novozavetne nauke, jer ume
sto klasične i uglavnom prevaziđene
podele na opšti i posebni uvod u Novi
zavet (introductio generalis; introduc
tio specialis), nastoji da nakon uvod
nih poglavlja sažeto informiše o na
stanku, literarnim karakteristikama, sa
držaju i teološkom značaju novozavet
nih knjiga. Ovakav pristup je vredan
hvale i svedoči o kompetentnosti auto
ra s obzirom da piše o disciplini koju i
sam dobro poznaje. S druge strane, pri
likom obrade pojedinačnih knjiga no
vozavetnog kanona Dragutinović se ne
drži ropski sva četiri navedena cilja, jer
većinu prostora posvećuje uglavnom
pitanjima dominantnim u stručnoj lite
raturi koja sledi istorijsku kritičku me
todu. Stoga se prilikom predstavlja
nja pojedinih novozavetnih knjiga ose
ća nedostatak ravnoteže u obradi spo
menutih aspekata. Na primer, prilikom
razmatranja Prve Korinćanima autor se
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temeljno bavi tematskim jedinicama,
dok je kod poslanice Filibljanima toli
ko zaok upljen redakcijskim pitanjima i
formom da su teološki aspekti u potpu
nosti zaboravljeni. Nedovoljno obraća
nje pažnje dominantnim teološkim te
mama pojedinih knjiga generalno se
smatra slabom tačkom novozavetnih
uvoda. Upravo kao odgovor na tu po
trebu pokrenuta je pre otprilike dve de
cenije specifična monografska serija u
izdanju Cambridge University Press-a
pod uredništvom Džejms D. G. Dana
(James D. G. Dunn), koja se bavi is
ključivo teološkim aspektima pojedi
načnih novozavetnih knjiga (New Te
stament Theology).
U prvom, opštem delu knji
ge posebno je za srpsku čitalačku pu
bliku dragoceno drugo poglavlje koje
upoznaje studenta Biblije sa pomaga
lima naučnog proučavanja Novog za
veta. Ne samo da su navedeni primar
ni izvori i „zanatski alati“, nezaobila
zni u filološko-teološkoj analizi grčkog
teksta, već se poklanja detaljna pažnja
stručnoj literaturi na engleskom, ne
mačkom, ali i na srpskom jeziku. U toj
glavi, uz kratka objašnjenja, navode se
priručnici koji se bave uvodnim tema
ma, studije o svetu Novog zaveta, pri
ručnici sa izvornim tekstovima iz pe
riod a nastanka novozavetnih spisa, te
ologije Novog zaveta, kao i egzeget
ski tekstovi crkvenih otaca. Lista ovih
izvora od velike je pomoći studenti
ma teologije koji tako dobijaju odlič
ne smernice za svoje samostalno istra
živanje. Međutim, ta sveob uhvatna li
sta izvora bila bi još impresivnija da je
Dragutinović posvetio jednu detaljnu
sekciju biblijskim komentarima. Iako

Prikazi i osvrti
se na kraju poglavlja preporučuju sta
rije serije komentara kao što su EKK
(Evangelisch-Katholischer Kommen
tar zum Neuen Testament) i AB (An
chor Bible), prava eksplozija istraživa
nja na području novozavetnih studija
u protekle tri decenije donela je mno
štvo novih kapitalnih serija komentara
koje se ne spominju u ovom udžbeni
ku. Među njima se na engleskom go
vornom području izdvajaju sledeće se
rije: Hermeneia, WBC (Word Biblical
Commentary), NIGTC (New Internati
onal Greek Testament Commentary) i
BECNT (Baker Exegetical Commen
tary on the New Testament).
U najznačajnije doprinose prvog
dela Dragutinovićevog Uvoda u No
vi Zavet spadaju poglavlja koja se ba
ve stvaranjem novozavetnog kanona
(3. pogl.) i nekanoničnim ranohrišćan
skim i apokrifnim spisima (5. pogl.).
Ove teme su u proteklih deset godine
mnogo više u centru pažnje nego bi
lo kada u poslednjih nekoliko veko
va. Zahvaljujući pre svega Den Brau
novoj knjizi Da Vinčijev kod, ali i pu
blikovanju apokrifnog spisa Jevanđe
lje po Judi 2006. godine pojavio se no
vi talas skepticizma u popularnim kru
govima. Dok se naučni krugovi ne ba
ve Den Braun ovom fikcijom, publiko
vanje Jevanđelja po Judi pokrenulo je
čitavu lavinu stručne literature kojoj
se ne nazire kraj. Iako spominje anti
crkvenu polemiku Jevanđelja po Judi
(53. str.), Dragutinović se ne uključu
je u savremenu raspravu koja svaka
ko zaslužuje makar jedan kratak eks
kurs ili dužu fusnotu (i pored toga što
je knjiga pisana bez fusnota). Dopri
nos knjige posebno se ogleda u veo
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ma sistematičnom pristupu pitanju ka
nona i nekanoničnih spisa. U ova dva
poglavlja dolazi do potpunog izražaja
jasan, organizovan i pregledan stil ar
gumentacije autora, što je svakako jed
na od najvećih vrlina knjige. Bez pre
terivanja, može se ustvrditi da je ova
sekcija trenutno najjača stručna litera
tura na području novozavetnog kanona
na srpskom jeziku. Zaključak autora o
autoritetu novozavetnog kanona je sle
deći: „U kanonu sabrani spisi predsta
vljaju autentična svedočenja događa
ja Hrista. Centralne istine vere nalaze
svoj izraz na stranicama kanonskih no
vozavetnih knjiga. Na taj način kanon
daje sigurnost da ništa nije propušteno,
tj. da se sve suštinsko što je vezano za
istinu hrišćanske vere nalazi u Novom
zavetu“ (39. str.). Kroz ovaj zaklju
čak provejava protestantski duh pri
stupa Bibliji, koji se inače oseća u či
tavoj knjizi. Već od samog početka mo
že se uočiti da je protestantstka novo
zavetna literatura izvršila veliki uticaj
na autora. To je najočiglednije u struč
noj literaturi koja se navodi na počet
ku svakog poglavlja i/ili glavnih sek
cija, jer se autor u velikoj meri oslanja
na neke od najem
 inentnijih današnjih
protestantskih autoriteta poput Tajsena
(Theissen), Mecgera (Metzger), Dana
(Dunn), Sandersa i Šnelea (Schnelle).
S druge strane, autor je uključio i jedno
kratko poglavlje o usmenom hrišćan
skom predanju (6. pogl.). Međutim,
umesto da svoju raspravu usmeri ka pi
tanju autoriteta kroz razmatranje odno
sa predanja i kanona, Dragutinović na
veoma vešt način zaobilazi ovo pitanje
i radije nastoji da rekonstruiše predli
terarne forme na osnovu samih novo
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zavetnih tekstova i ranohrišćanske lite
rature. Na taj način pokazuje visok ste
pen progresivnosti u svom teološkom
razmišljanju.
Prikaz novozavetnih spisa poči
nje dugačkom sekcijom o ličnosti i spi
sima apostola Pavla koja zauzima oko
trećinu knjige (7. pogl., 60–129. str.).
Iza ovog slede dva poglavlja koja se
bave nastankom, žanrom i sadržajem
sinoptičkih Jevanđelja (8. i 9. pogl.),
zatim poglavlje o Jovanovim spisima
(10. pogl.) i još četiri o Jevrejima po
slanici (11. pogl.) i katoličkim posla
nicama (Jakovljeva, Judina, Petrove 12–14. pogl.). Ovakav redosled obrade
novozavetnih knjiga pomalo iznenađu
je, jer se Corpus Paulinum tradicional
no razmatra nakon sinoptičkih Jevan
đelja. Iako autor ne objašnjava logiku
redosleda, struktura knjige ističe do
prinos apostola Pavla koji je bez sum
nje najuticajniji misionar i mislilac ra
nog hrišćanstva. Takođe nam otkriva
i primarno interesovanje Dragutinovi
ća kada je reč o novozavetnim spisima.
Praktično, ovaj Uvod u Novi zavet liči
na istaknuta dela Udo Šnelea koji, fa
vorizujući Pavlove spise, razmatra ih
pre ostalih novozavetnih spisa i svoju
odluku brani pozivanjem na hronologi
ju nastanka novozavetnih spisa (vide
ti npr. Udo Schnelle, The History and
Theology of the New Testament Wri
tings [prev. M. Eugene Boring; Lon
don: SCM, 1998], 13). Ništa manje ne
iznenađuje što se Otkrivenje Jovano
vo razmatra u okviru Corpus Johanne
um-a, budući da se ta biblijska knjiga i
sadržajno i žanrovski razlikuje od osta
lih jovanovskih spisa. Sem toga, Dra
gutinović dovodi u pitanje i njeno jova
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novsko autorstvo, tvrdeći da je „preci
zna istorijska identifik acija autora ne
moguća“ (str. 199).
Pohvalno je što autor nastoji da
kod relevantnih sekcija ukaže na neke
od savremenih pristupa u novozavetnoj
nauci, poput proučavanja teksta kroz
prizmu njene retoričke obojenosti (rhe
torical ciriticism). Pri analizi Poslani
ce Galatima posebno se ističe pred
nost ovog pristupa, koji nam daje uvid
u strukturu argumentacije autora. Ka
da je reč o Poslanici Galatima, novoza
vetni uvodi su tradicionalno opterećeni
diskusijom u pogledu validnosti sever
no/južnogalatijske hipoteze; međutim,
umesto da troši dragoceni prostor na
ovu raspravu bez kraja, autor uz kratak
rezime daje mesta radije retoričkoj kri
tici koja je donela osveženje biblijskim
studijama. Ako Dragutinovićev Uvod
u Novi zavet doživi drugo, prošireno
izdanje, bilo bi veoma korisno na sli
čan način integrisati i rezultate dva no
va pristupa u novozavetnim studijama,
koji poput retoričkog kriticizma ukazu
ju na pitanja i činjenice koje donedav
no nisu bile u centru pažnje proučava
laca biblijskog teksta: narativni kritici
zam i analizu imperijalnih motiva.
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Prvi tom Dragutinovićevog Uvo
da u Novi zavet koji se bavi osnovima
novozavetne nauk e je, sve u svemu,
veoma dobra studija u toj oblasti. Au
tor na izuzetno sistematičan način rezi
mira rezultate ove grane nauke i uglav
nom se priklanja stavovima naučnika
posvećenim primeni istorijske kritič
ke metode. Iako kroz knjigu provejava
protestantski duh, hrišćani evanđeoske
orijentacije i određene grupe konzerva
tivnih protestanata ipak bi zamerili ne
dovoljno kritičnu upotrebu ove meto
de koja, osim mnogih prednosti, ima i
svoja ograničenja. I pored toga, Dra
gutinović je objavljivanjem ove knji
ge učinio veliku uslugu srpskoj novo
zavetnoj stručnoj literaturi, jer je kako
stručnoj tako i laičkoj čitalačkoj publi
ci na razumljiv način približio disku
sije o knjigama Novog zaveta. Stoga,
ova knjiga zaslužuje da se nađe u bi
bliografiji opisa novozavetnih predme
ta na teološkim fakultetima, bilo da je
reč o institucijama pravoslavne, kato
ličke ili protestantske orijentacije.
dr Laslo Galus
laszlogallusz@gmail.com
Teološki fakultet, Beograd
profesor Novog zaveta
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RELIGIJSKA KONVERZIJA I ZAVISNOST
IZ INTERDISCIPLINARNOG UGLA
Prikaz knjige: Srđana Sremca (2012): Zavisnost, religija, identitet. Predlog
za narativnu analizu svedočanstava konverzije bivših zavisnika, Izdavačka knji
žarnica Zorana Stojanovića: Sremski Karlovci – Novi Sad.
Nedavno objavljena studija teo
loga mr Srđana Sremca, Zavisnost, re
ligija, identitet. Predlog za narativnu
analizu svedočanstava konverzije biv
ših zavisnika, predstavlja rezultat auto
rovog dugogodišnjeg istraživačkog
rada posvećenog ulozi religije i feno
mena konverzije kod bivših heroinskih
zavisnika i zavisnika od psihoaktivnih
supstanci. Osnivanje različitih rehabi
litacionih centara u Srbiji tokom po
slednjih deset godina, omogućilo je au
toru da svoje istraživanje obavi i na te
renu, u samim rehabilitacionim centri
ma u kojima su intervjui i prikupljani.
Na samom početku, autor izdvaja ne
koliko hrišćanskih rehabilitacionih
centara, kao što su: Protestantsko-evan
đeoska komuna, Raskršće, Reto centar,
Centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju
„Zemlja živih“, Duhovno rehabilitaci
oni centar „Crna Reka“. Predmet studi
je predstavlja uticaj religije na formira
nje identiteta bivših zavisnika, odno
sno na procese u oporavku od zavisno
sti primenjujući teoriju narativnog
identiteta. Knjigu pored predgovora i
uvodnog dela čini šest poglavlja, za
ključak i obiman spisak bibliografskih
jedinica. Uvodni deo posvećen je defi
nisanju osnovnih teorijskih pojmova i
istraživačkog problema, koji suštinski
razmatra vezu između traumatskog do
življaja, zavisnosti i duhovnosti na
osnovu svedočanstava konverzije.

Konverzija se posmatra kao duhovni
preobražaj, odnosno promena religij
skog identiteta, dok svedočanstva ver
skog obraćenja bivših zavisnika, njiho
ve životne priče, prestavljaju biograf
sku rekonstrukciju i/ili renarativizaciju
u kojima je prošlost tumačena u svetlu
novog religijskog iskustva. Obraćenje
se u ovoj studiji razume kao celovit i
jedinstven fenomen u kojem važnu
ulogu ima usvajanje novog kanoničnog
diskursa, koji dovodi do jezičke tran
sformacije u svedočanstvima konverti
ta. Drugo poglavlje, pod naslovom Me
todološke odrednice: socijalni kon
strukcionizam i istraživanje religijske
konverzije, predmet studije stavlja u
metodološke okvire socijalnog kon
strukcionizma, posebno izdvajajući
primenu narativnog pristupa u okviri
ma pomenute paradigme. Nakon kra
ćeg uvoda u teoriju socijalnog kon
strukcionizma, sa naglaskom na multi
disciplinarnu prirodu ovog pristupa,
problematizuje se narativno-socijal
no-konstrukcionistički pristup iz ugla
praktične (empirijske) teologije. Autor
ističe da primena ovog teorijskog i me
todološkog metoda otvara put dijalogu
između društvenih nauka i praktične
(emprijske) teologije (str. 18). Za istra
živanje konverzije, neophodno je reli
giju posmatrati kao kolektivnu, budući
da se konverzija odvija u samoj zajed
nici, a ne izvan nje. Takođe, na osnovu
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narativa o konverziji, može se zaključi
ti da su narativi određenih zajednica,
kao što su brojne protestantsko-evan
đeoske, kulturološki uslovljeni. Kada
govori o narativnoj perspektivi, Sre
mac ističe da narative o konverziji tre
ba shvatiti i kao životne priče (eng. life
stories), tj. kao poseban oblik autobio
grafskih narativa u kojima se događaji
izlažu u određenom vremenskom nizu,
stvarajući, na određeni način ustalje
nost takvih narativa (str. 32). Treće po
glavlje, Zavisnost, naracija i duhov
nost: teorijsko-metodološki pristup,
posvećeno je razmatranju savremenih
teorijskih pravaca u proučavanju feno
mena zavisnosti. Kako je zavisnost ve
oma složen fenomen, u ovom poglav
lju predstavljeni su biološki, socio-kul
turološki, psihološki i narativni pri
stup. Nakon detaljnog predstavljanja
osam tradicionalnih modela shvatanja
problema zavisnosti, zavisnost se po
smatra kroz narativni pristup. Narativ
na analiza omogućava sticanje uvida i
u duhovne aspekte u procesu odvikava
nja, stvarajući jedan holistički pristup u
razumevanju zavisnosti. Vezu između
zavisnosti i duhovnosti/religioznosti,
Sremac posmatra kao pronalaženje od
govora na traumatske doživljaje. Pozi
tivani efekati koji duhovni aspekti ima
ju u izlečenju zavisnika, prikazani su
na primeru hrišćanskog rehabilitacio
nog centra „Reto“. Za razliku od medi
cinskog lečenja, lečenje zavisnosti koje
se zasniva na terapeutskoj upotrebi re
ligije u „Reto“ centru ne uključuje me
dikamente tokom lečenja, već isključi
vo tumačenje Biblije iz ugla pente
kostalne doktrine. Četvrto poglavlje,
The dark side of the spoon: pripoveda
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nje i rekonstruisanja sopstva iz isku
stva zavisnosti, započinje studijom slu
čaja – životnom pričom Anje, bivše za
visnice. Oslanjajući se na ovu životnu
priču, autor istražuje procese oblikova
nja identiteta zavisnika i uticaj religij
ski konverzije na identitetske promene.
Razumevanje ličnog identiteta kao na
rativnog identiteta, kako ga je definisao
Pol Riker, predstavlja centralnu temu
ovog poglavlja. Kao dva osnovna ele
menta u stvaranju narativnog identite
ta, Sremac izdvaja sećanje i biografski
doživljaj (str. 82). Kao stigmatizovani
pripadnici društva u stanju krize, zavi
snici se vrlo teško suočavaju sa svojim
stanjem i „izmenjenim“ identitetom.
Pronalaženje novog smisla života ima
važnu ulogu u zamenjivanju stigmati
zovanog identiteta, narativnim identi
tetom. Narativi obraćenja pomažu ne
kadašnjim zavisnicima u otklanjaju sti
gme i stida, u kojima iskustva iz proš
losti predstavljaju značajan deo u inter
pretaciji novog religijskog iskustva.
Imajući u vidu temporalnost i sekven
cijalnost narativa, posebno se ističe
uloga retorike i jezika koji oblikuju
novi religijski identitet vernika. Svaka
verska zajedica ima svoj kanonični dis
kurs, koji pomaže pojedincima u krei
ranju ne-zavisnog identiteta i osloba
đanja stigme. Teorijski i metodološki
pristupi religijskoj konverziji predstav
ljeni u petom poglavlju sadrže vredne
podatke o samoj religijskoj konverziji,
odnosno mogućim istraživačkim pri
stupima ovom složenom fenomenu.
Kako se konverziji može pristupiti iz
nekoliko aspekata, istorijskog, antro
pološkog, sociološkog, teološkog ili
psihološkog, autor pruža uvid u naj

Religija i tolerancija, Vol. X, № 17, Januar – Jun, 2012.
značajnije paradigme koje su se razvi
jale u različitim društvenim i humani
stičkim naukama. Oslanjajući se na tu
mačenje konverzije Luisa Ramboa,
Sremac versko preobraćenje posmatra
kao kontekstualan proces, koje se ne
tretira kao izolovan događaj, već dina
mičan proces. Sa druge strane, autor
naglašava narativnu perspektivu, pre
ma kojoj se konverzija tumači kao na
rativna konstrukcija, ukazujući na teo
rijske pristupe Snoua i Mahaleka, Stej
plsa i Mausa, Stromberga, Pop-Bajero
ve. Promena koja nastupa konverzijom
najviše se odražava u jeziku i specifič
nom religijskom diskursu koji pojedi
nac usvaja, dok su socijalni kontekst i
identitet konvertita veoma značajni
ukloliko se razmatra narativni pristup
konverziji. U šestom poglavlju studije,
pod naslovom Testimonio kao umet
nost i strategija narativnog identiteta:
Rikerova hermeneutika svedočanstva i
pitanje konverzije bivših zavisnika, ak
cenat je na svedočanstvima konverzije.
Testimonio se definiše kao narativ sve
dočanstva, odnosno „vrsta diskursnog
čina koji postavlja specijalne etičke i
epistemološke zahteve“ (str. 147). Kao
pionirski rad o svedočanstvu kao hri
šćanskoj hermeneutici, Sremac izdvaja
esej Pola Rikera The hermenautics of
testimony (1979). Riker svedočanstvo
analizira iz filozofskog i teološkog
ugla, problematizujući da li je filozofi
ja svedočanstva uopšte moguća (str.
150). Svako svedočanstvo je relaciono,
ono podrazumeva dve strane, onoga
koji svedoči i onoga koji sluša. Sluša
lac se oslanja na tvrdnju koju iznosi
onaj koji svedoči, kreirajući na osnovu
toga mišljenje o onome što se dogodi
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lo. Međutim, Riker smatra da nije sva
ko izvešavanje svedočanstvo, već da
„čin svedočenja gaji intiman odnos
prema mestu ili instituciji“. Sremac po
sebnu pažnju posvećuje Rikerovom tu
mačenju religijskog svedočanstva i sa
druge strane ukazuje da filozofija sve
dočanstva može biti jedino hermeneu
tika, odnosno filozofija interpretacije.
U zaključnom delu studije, autor još
jednom naglašava značaj razumevanja
odnosa između zavisnosti, identiteta i
konverzije, koji je u ovoj monografiji
razmatran iz narativno-socio-konstruk
cionističkog ugla. Sumirajući prethod
na poglavlja, Sremac ističe veoma zna
čajnu činjenicu, da „naracije o konver
ziji odražavaju kulturni model konver
zije koji preovlađuje u određenoj ver
skoj zajednici“ i time ukazuje na ulogu
društvenog aspekta konverzije i svedo
čanstva o konverziji (str. 166). Jedan
od osnovnih zaključaka koje autor
izvodi jeste da je konverziju neophod
no proučavati iz lingvističkog ugla, bez
pretenzije da se shvate uzroci koji su
zaista doveli do konverzije. Primer jed
nog transkribovanog intervjua sa biv
šom zavisnicom predstavljen je u do
datku, dok pogovor čini interesantan
pogled na studiju iz ugla prof. dr Ja
dranke Brnčić. Spisak literature o kon
verziji, kojom Sremac završava ovu
knjigu, predstavlja veliku vrednost, bu
dući da na jednom mestu možemo uvi
deti raznovrsnost kako starijih, tako i
najnovijih, studija i radova posvećenih
konverziji, narativnoj analizi, zavisno
sti. Jedan od veoma važnih aspekata i
vrednosti knjige jeste primena interdis
ciplinarnog pristupa, budući da se zavi
snosti ne pristupa samo iz psihološkog

172
i sociološkog ugla, već i iz teološkog.
Sa druge zahvaljujući predstavljanju
brojnih teorija posvećenih izučavanju
jednog složenog fenomena kao što je
konverzija, ova studija može biti oslo
nac istraživačima društvenih i humani
stičkih nauka, kao i svima onima koji
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na iscrpan i pregledan način žele da se
upoznaju sa pitanjima koja otvaraju za
visnost i konverzija.
Aleksandra Đurić-Milovanović
Balkanološki institut SANU
Beograd
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RELIGIOUS DIVERSITY
IN THE CONTEMPORARY EUROPEAN CULTURE
Богомилова, Нонка (2010) Религиозното разнообразие в културата
на съвременна Европа /Дебати, феноменология, социално-антропологичен
профил/, Акад. Издателство “Проф. Марин Дринов”: София /Religious Di
versity in the Contemporary European Culture /Debates, Phenomenology, So
cial-Anthropological Dimensions/.
The topics related to religious
diversity and religious pluralism are
increasingly gaining ground in the me
dia no less than in academic debate
and scholarly publications, especially
in Europe and the USA. The cause of
this is the increasing confessional var
iegation in the public sphere in these
countries, a trend which, in the opinion
of analysts and as evidenced by mass
attitudes, has an ambivalent potential:
for positive and fruitful development
of multiculturalism on one hand, or for
conflict-generating processes on the
other. Especially after September 11,
heated debates in Switzerland, Spain,
France, Italy and other developed Eu
ropean countries are being provoked
by issues regarding the cultural status
and rights of religious minorities; the
construction of temples; the wearing of
visible religious symbols; the access of
confessions to media coverage.
The scientific approach to this
emotional debate attempts, despite the
specific characteristics of the topic, to
unite and to pacify using approaches
typical for science, such as objective
analysis, the effort to rise above the
private interests of stakeholders, and
demonstration of the universal human
perspective behind the separate reli

gious affiliations, ideas, and attributes.
Philosophy, sociology, religious stud
ies, anthropology, ethnology, and the
other social and human sciences are
currently active in directing the public
to this peaceful universalist perspec
tive.
In the present study, the various
layers of the problem of religious di
versity and religious pluralism in the
culture of modern Europe have been
described and analyzed:
1/ Significant viewpoints and
interpretations in the contemporary de
bate conducted by sociologists, philo
sophers, ethnologists, anthropologists,
political scientists on issues regard
ing: a) the essential nature of plural
ism across and within the separate reli
gions in our time; b) the causes for the
growth of religious diversity and the
significance of the problem of religious
diversity in the culture of modern Eu
rope; c) the role of the state and of the
various types of approaches for regu
lating religion and religious variety –
monistic and pluralistic; d) the poten
tial for religious pluralism in the vari
ous types of countries – mono-confes
sional, bi-confessional, multi-confes
sional, etc.; e) the objectives and forms
of teaching religion in public schools
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in present-day Europe in the face of re
ligious diversity and the values of re
ligious pluralism; f) the productivi
ty/non-productivity of the various re
search epistemologies in defining reli
gion and the approaches to religious di
versity; g) “Is the Western world Chris
tian?”
2/ The social-anthropological
and sociological profile of: a) the con
fessional diversity in the separate Eu
ropean countries today, with a special
emphasis on Islam; b) widespread atti
tudes and moods of the society at large
in the separate countries with regard to
confessional minorities; c) widespread
attitudes, moods and debates regarding
the objectives and kinds of teaching of
religion in the public schools, with spe
cial emphasis on Bulgaria.
3/ Approbation and critique of
the “two Europes” thesis: comparative
analysis of the place and role of religion
and religious pluralism in the culture
of the countries of Western and East
ern Europe today, with special empha
sis on the Balkan countries as regards:
a) the processes and trends in contem
porary religiousness and religious plu
ralism; b) legal dimensions of the re
lations between state and Church, and
the consequences for the regulation of
confessional diversity; c) the predomi
nant forms and attitudes to the teaching
of religion in public schools.
Overall, the study is situated
in the genre of a contemporary virtu
al debate between researchers and spe
cialists, who propose their reflections,
knowledge and various solutions to
the problems in question, but who are
close to one another in their value fun
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dament: humanism, respect for the in
dividual and for different cultures, reli
gions, viewpoints.
The first part of the study, enti
tled “Religious pluralism: following
the latest developments in the mod
ern European debate”, consists of three
sections. The first of these examines
the basic themes and problems consid
ered particularly important and topi
cal by contemporary researchers of re
ligion. The information on these mat
ters is drawn from a highly up-to-date
and authentic source: the most author
itative, recently held world forum of
social researchers of religion (the 30th
Jubilee Conference of the Internation
al Association on the Sociology of Re
ligion, ISSR, Spain, 2009); it contains
the author’s personal impressions as a
participant at the meeting. The second
section is entitled “Religious diversity:
forms, functions, control mechanisms
– standpoints in the current European
debate.” Some representative publica
tions in the authoritative journal So
cial Compass are discussed as a kind
of largely representative sample on the
issue. This approach makes it possi
ble for the different authors and view
points to appear in lively dialogical
interaction, frequently in a spirit and
style of debate, and in an atmosphere
of methodological commensurability.
In this virtual dialogue the author dis
cusses questions of non-traditional, al
ternative religions, questions regarding
the “return of magic”, the role of reli
gion for constructing religious identi
ties, for the legitimization of the state,
its connection with violence and with
social cohesion. The third section, en
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titled “What, after all, is religion? Plu
ral definitions”, attempts to put some
order in the great variety of meanings
that authors have put under the head
ing of “religion”, as we see in the first
two sections. Meta-theoretic approach
es are applied here in order to analyze
the philosophy and logic behind the
“Tower of Babel” of definitions of reli
gion. We assume that a typology of re
ligion, and, respectively, of definitions
centred around the individual or cen
tred around the community, is particu
larly productive for the spirit and aims
of our study. Definitions and authors’
views belonging to both types are pre
sented, and special attention is devoted
to the so-called civic religion (the reli
gion of the community or group) as rel
evant to our specific analysis.
The second part is entitled “Re
ligion, religious diversity, state. Onto
logical primacy of the state”; here the
focus is on the ways and forms in whi
ch the state today exercises its “prima
cy” over the Church and religion, re
gulating and controlling the proces
ses and trends stemming from the in
creasing confessional variety (analy
ses by a number of prominent resear
chers of religion are presented). In the
first section of this part, entitled “Sta
te regulation of religion: monism and
pluralism”, some interesting interpre
tations are presented regarding the
se forms in the former Soviet Union,
the former communist countries, in the
“welfare states”, etc. Despite the wide
variety of existing forms, the defini
te general conclusion is that the sta
te plays a predominant role in all the
se “case studies”. The second section,
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entitled “Globality, nation, confessio
nal diversity in contemporary Europe”,
presents the view on a research project
that is theoretically built for the needs
of analysis connected with the teaching
of religion in public schools. Accor
ding to this perspective, the European
countries are divided into three types
according to the place of the respective
religion or religions in the national me
mory and culture, and according to the
different potential for religious plura
lism of each of these types. The coun
tries included under the different types
are Greece, Denmark, Italy; Belgium,
Spain, Russia, Turkey; UK, Germany,
Switzerland. The third section is devo
ted to the topic of “The religious sphe
re in the Balkans: from ‘nationalizati
on’ to ‘Europeanization’. Are there two
Europes?”, and it describes the situati
on in these countries in the perspective
of religious diversity and religious plu
ralism. Attention is focused on Serbia,
Macedonia, Croatia, Greece, and Bul
garia. The author argues that there is a
similarity in the processes and trends
going on in this sphere in the “two Eu
ropes”.
“Teaching about religion in pu
blic schools in Europe in the context
of religious diversity” is the title of the
third part of the study, where we dis
cuss issues related to the condition,
aims, and trends in the forms of teach
ing religion in public schools in Eu
rope today. The various solutions to
this problem, which are heatedly de
bated in many European countries, are
examined not in terms of its static state
of finality, but as a problem undergo
ing dynamic changes and transforma
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tions. The first section of this part pres
ents “Trends and perspectives of teach
ing religion in public schools in con
temporary Europe: same challenges,
different solutions”. Examples are pre
sented of the various approaches tak
en by different states toward the en
hanced importance of the religion issue
in the sphere of education in the pres
ent-day context of immigration, plural
ism, the fight for rights. The prevalent
conviction is that the state is the basic
agent of these processes, while the pur
poses of the latter are related to edu
cation in the spirit of multiculturalism
and citizenship, which have become
priorities for European public policy.
That is why the prevailing trends are
for non-confessional teaching of reli
gion, viewed as a “cultural fact”. The
second section of this part, devoted to
“Teaching religion in Eastern Europe.
Debates and solutions in the Balkans”,
identifies similarities and differences
both within the countries of this cul
tural zone and cross-country trends in
Western Europe. The prevailing trend
in most of these countries – introduc
tion of confessional teaching of reli
gion – is estimated as being a sort of
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post-communist syndrome. The third
section is called “Problems of teaching
religion in public schools in Bulgar
ia” and gives a more detailed descrip
tion of the dynamics in the standpoints
and solutions of various public factors
with respect of this problem; the source
of information here are the findings of
sociological surveys, statements in the
media, Internet forums, etc. The con
clusion is that the European solution
to this problem is yet to be achieved
in Bulgaria, but in order for it to come
about, wide public discussions are nec
essary, familiarity with the trends, and
preliminary provision of educational
conditions for effectuating the Europe
an solution.
In the Conclusion of the study,
in view of the present state and trends,
some conclusions are presented re
garding the predominant colours in the
colourful European picture of religious
diversity and pluralism.
Invited publication: The Sum
mary of the book "Religious Diversi
ty in the Contemporary European Cul
ture" prepared by the author /Nonka
Bogomilova/.
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ACADEMIC TEXTBOOK
FOR HELPING PROFESSIONS
Knezović, Renáta – Ralbovská, Rebeka: Communication for helping pro
fessions 2. Second Edition. Written in Czech: Knezović, R. - Ralbovská, R.: Ko
munikace pro pomáhajíci profese. 2. vydanie. Published by Evropské vzdělávací
centrum, Praha, 2010, 124 s., ISBN 978-80-87386-05-7.
Question of relevant communi
cation in helping professions is every
year more and more listed topic in
scientific journals of social and me
dical sciences. Scientific exploration
showed the need of deeper and wider
education of health care personnel in
this area. It is obvious that the first pro
blem is preparation process during uni
versity education which consists of mi
nimum subjects focused on social ski
lls of further doctor. Therefore two aca
demic assistant professors from Slovak
and Czech Republic decided to write
two books dedicated to this very topic:
PhDr. Renáta Knezović, PhD. – Medi
cal Faculty of Comenius University in
Bratislava and PhDr. et Mgr. et Mgr.
Rebeka Ralbovská, PhD. – Faculty of
Biomedical Engineering of Czech Te
chnical University in Prague.
Doctor – patient interaction or
other kind of interaction in helping
professions requires from helping spe
cialist not just being beyond thing, but
also to respect principles of psychohy
giene that are uoght to be applied con
sistently. Professional work with peo
ple in need consists of many specific
demands that come from disciplinary
focuses, have ethical or emotional cha
racter. These elements do interfere and
have straight impact on life quality of

person, who needs help, but both on
that one, who provides this help. We
do not often observe that in effective
communication process we come fa
ster to client´s problem determining
and thereafter to effective interventi
on. The main goals of reviewed publi
cation are to zoom in realistic commu
nication problems, to guide and teach
reader to use different communication
styles that are supposed to be succe
ssfully applied in his professional and
private life.
This book presents lists and des
criptions of communication functions,
types, structures, styles and fences in
helping professions. It illuminates con
crete commission agents that have in
fluence on language output, claryfies
terminology connected to signs and
symbols, analyzes extraverbal langu
age means in communication. When
discussing the nonverbal communica
tion, the authors focus face zone, eye
views, handshake. They analyse com
munication styles; one of them is as
sertivity, assertive rights, using the cre
ativity, acceptance and valuation in
communication. We particularly noti
ce the chapters dedicated to listening
skills and manipulative techniques that
invade both communication process
and inner clime of interactive persons.
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In working with people is necessary
to know, how to handle conflicts and
problems. Helping professional has to
manage these situations. The conflict,
which is in communication accurately
identified and correctly regulated co
uld be of great help for both professi
onal and client.
Single chapters and subchapters
discuss the problem of communicati
on with children involved with emo
tional difficulties, with special needs
client and geriatric patient. We also
find chapters dedicated to interaction
during providing paliative health care
and communication with dying client.
These topics are the sign of progressi
ve thinking of the authors and their re
action to the most vulnerable areas of
human symbiosis in hodiernal fluste
red time.
Psychotherapeutic attitudes in
communication are the next topic of
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reviewed book. They are very impor
tant in providing quality health care or
helping client in different predicamen
tal life situations. Some of them are
the way to more effective and rational
solving of client´s problem and bring
new perspectives trough emphatic un
derstanding of client´s needs.
We appreciate that this book uni
fies theory and it´s use in practice. It is
useful both for students and professio
nals whose practice requires quotidian
contact with others.
Reviewed by:
ThDr. Monika Zaviš, PhD. - In
stitute of Contextual Theology of Evan
gelical Theological Faculty of Comeni
us University in Bratislava
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
– Psychiatric Clinic of Slovak Medical
University in Bratislava

PREDAVANJE
Ивица ЖИВКОВИЋ1

О ПРИХВАТЉИВОСТИ
МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИЈЕ ДАНАС
Резиме:
Нема хришћанске конфесије нити каквог другог религиозног оквира ко
ји би данас могао да потврди духовни значај учења Марије Монтесори. Са
времени токови педагошког мишљења у свету руководе се претпоставкама
по којима се револуционарност ставова Марије Монтесори показује као не
довољна и за данашње време неприхватљива.
Кључне речи: васпитање, аутентичност, дете, однос, духовност,
љубав, уплитање, велика прича.
Марија Монтесори писала је на почетку 20. века. Питања детињства и
стваралаштва у њеној педагогији највише су се интерпретирала са станови
шта хуманистичке психологије. Отићи корак даље од овог становишта зна
чило би препознати у делу Марије Монтесори наговештаје новијег, пост
педагошког мишљења и искуства. Живети са обе ноге у 21. веку није само
наш случајни избор; мислити „постмодерно“ – не само нечије методолошко
опредељење. То је нешто што би од нас захтевала сама Монтесори логи
ка: управо у име аутентичности, како се ова у њено време могла схватати.
Ако нисте аутентични, не можете се на Монтесори начин бавити дететом.
Тај корак је на нашим просторима пре неколико година разумео и предузео
проф. Исидор Граорац, у текстовима Монтесори педагогија, постпедагошко
искуство и хришћанске вредности (2001) и Путеви ка Монтесори педагоги
ји (2002). Има много разлога да се мисли да се проблем детињства и ства
ралаштва (онако како је постављен у делу Марије Монтесори) данас може
најбоље разумети у интерпретативном контексту који нуди постмодерно ис
куство, како год то искуство замишљали и називали.
Захтев за новим односима према деци потиче из новог сензибилите
та и нове бриге о детету, који су супротстављени традиционалном педаго
1 Саопштење Ивице Живковића под називом: Детињство и стваралаштво
у делу Марије Монтесори на Научном скупу „Стваралаштво у Монтесори
педагогији“, на Вишој школи за образовање васпитача у Новом Саду, у организацији
Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и
Пријатеља деце Војводине, 26.01.2006.г.
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шком менталитету, као и њему својственој технолошкој рационалности која
се вековима у педагогији сматрала разумљивом сама по себи. Марија Мон
тесори је отпочела своју педагошку мисију критиком педагогије и васпита
ња у свом времену, разобличавањем врло конкретних суштинских предрасу
да према деци и животу уопште. Посматрање до тада неочекиваних и непо
знатих страна дечјег мишљења и понашања довело је до уобличавања једне
од нових философија васпитања, још једне „велике приче“, означене име
ном Марије Монтесори.
Њен циљ био је: створити научну педагогију, како би се човек регене
рисао и дете нормализовало. Он спада у стремљења оног доба, позната под
именом реформска педагогија и ново васпитање, карактеристична по томе
што „полазе од детета“. Полазити од детета – то искључује могућност да
одрасли буду градитељи детета, у својим покушајима да дете обликују пре
ма својим претпоставкама и својим узорима. Дете је властити градитељ и
стваралац. Није човек творац детета. Дете је творац човека. Нема човека
кога није створило дете, оно дете које је он сам некада био. Зато је дете су
бјект који може неограничено да располаже самим собом, а ово располага
ње огледа се у дететовом стваралаштву.
После оваквих увида дошло је до неминовног и логичног закључка
да: васпитање замењују нови односи, да васпитање више није могуће, да
оно чак и не постоји, а у времену у којем ми живимо замењено је прија
тељством одраслих са децом (Graorac 2001, 40). Ратна разарања у 20. ве
ку, сазнање социјалних антрополога да одрасли више не живе одређен си
стем вредности, постмодерна и нихилистичка ситуација данас постају неза
обилазни извор сазнања и искустава, из којег тумачимо питања детињства
и стваралаштва. Само постпедагошко мишљење темељи се на радикалном
схватању дечјих права и субјективитета, али и на једном од основних пола
зишта Монтесори педагогије: „Сваки поступак одраслих може бити препре
ка осамостаљивању и ослобађању детета“.
Посветимо пажњу речима саме Марије Монтесори:
Образовање није резултат рада учитеља и педагога. То је природни
процес, који се у људском бићу одвија спонтано.
Нема тог философа, мислиоца или експериментатора који би био у
стању да понуди неки савет или да препоручи овај или онај васпитни по
ступак (којим би тај процес био инициран споља) – мисли Марија Монте
сори.
Човеков карактер није дело васпитања. Формира се вољом природе,
а не по налогу људи. Дело је стваралачког, а не васпитног процеса.
Само се из детета рађа човек. Одрастао не може учествовати у
овом процесу.
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Дететов први инстинкт је да изводи своју активност самостално,
без ичије помоћи. А његова прва свесна борба за независност манифестује
се онда када се брани од оних који покушавају да му у тој активности по
могну.
Здраво мало дете опире се васпитању. Свака жеља одраслог да поу
чава и показује слаби код деце њихов стваралачки, самоваспитавајући по
рив.
Права слобода резултат је развоја дететових скривених водича –
тврди Марија Монтесори.
„Деца су нешто друго“, „Остави детету његову тајну“, „Деца знају
свој пут“ - говоре наслови неких њених књига.
Када будемо разумели да се не смемо умешати у процес стварања
човекових способности тада ће се променити читав концепт васпитања.
На оно што се догодило са децом, пише Марија Монтесори, није ути
цала ниједна васпитно-образовна метода. Управо, догодило се супротно:
нове дечје особине, које су се постепено развијале, постале су наш водич и
поуч иле нас како да се опходимо са дететом.
Још неколико места показаће нам да нови односи са децом не значе од
рицање одговорности и бриге одраслих за дете. Напротив, они значе дубље
схватање те одговорности, основано на новом сензибилитету и интересова
њу одраслих за питања детињства-и-стваралаштва.
Однос ЈА–ТИ у делима Марије Монтесори јесте дијалог срца, плодан
само уколико није унапред испланиран, није руковођен програмима и педа
гошком амбицијом.
Околина сама ништа не креира. Може да подстиче развој или да га
омета, па и деформише.
Слобода за активно самоос тварење захтева подршку, интелигентан
однос према детету и разумевање његових виталних потреба.
Брига васпитачице о сопственој личности мора постати саставни
део амбијента који окружује дете, јер васпитачица представља најжи
вотнији део дечјег света.
Ми не можемо знати – подвлачи Марија Монтесори у књизи „Научна
педагогија“ - последице једног угушеног чина, када дете тек почиње да делу
је. Можда на тај начин гушимо сам живот.
Уместо да говори, Монтесори васпитачица позвана је да учи да ћути,
уместо да поуч
 ава – да посматра, уместо да буде тајанствена и самосвесна
особа која важи за непогрешиву – да постане једноставно и скромно биће.
У том смислу, прва препрека коју васпитачица треба да одстрани јесте –
она сама.
Да би успешно васпитавали децу, одрасли треба да постану особе
отворене према животу и према процесу развоја.
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Стваралаштво и развој детета у делима Марије Монтесори не могу
се описивати као феномен ограничен на природне хумане потенцијале и
одвојен од аспекта божанске тајне. Марија Монтесори очекује од васпита
ча страхопоштовање према детету као врхунцу Божјег стварања. Монтесо
ри метода састоји се од мира, стрпљења, понизности и милосрђа, што су све
изворно хришћанске вредности.
Проф. Граорац назива Марију Монтесори „првом и највећом монахи
њом у историји педагогије“. Ко нема склоности за хришћанска искуства, ни
потребе за суочавањем са хришћанском вером, не треба да се бави Монте
сори педагогијом – истиче он (Graorac 2001, 41).
Стотину година након Марије Монтесори, у постпедагошком иску
ству пријатељства са децом, постају сувишни Бог и васпитање. Путеви
смисла живота одраслих и деце траже се и зацртавају независно од духов
ности и односа људи према Богу. У том смислу, данашња рецепција Монте
сори педагогије прети да изгуби из вида аспект религиозности. Колико је то
онда аутентична рецепција – пита се Исидор Граорац. Где су границе ради
калне аутономије детета пред божанским ауторитетом и љубављу?
Са становишта хришћанске педагогије тешко је разјаснити и одреди
ти систематско место религиозности у Монтесори васпитању. Питање ових
граница не би ни могло, као такво, бити постављено у методолошким окви
рима православне антропологије, где се проблем стицања слободе човека
не посматра као супротстављен дејству божанске тајне, нити стваралаштво
људског бића насупрот његовом узрастању у божанским енергијама. Чини
се да управо у разликама које постоје између западнохришћанске, римока
толичке и источнохришћанске, православне педагогије треба тражити раз
лог немогућности данашњег разумевања и ширег прихватања Монтесори
педагогије у њеном религиозном аспекту – бар када су у питању религио
зно мешовите средине.
Тврдимо да се аутентичне хришћанске вредности налазе и у постпеда
гошком искуству нове комуникације и нових односа са децом, додуше с раз
логом у имплицитној форми (Живковић 2008/I, 187). О томе треба очекива
ти нову реч хришћанских педагога у конструктивном дијалогу са постпеда
гошким искуством, а то је за нас и сигуран пут реафирмације питања духов
не димензије детињства и стваралаштва у делу Марије Монтесори.
Је ли, дакле, Монтесори педагогија, применљива, препоручљива и до
бродошла у односима са децом данас? Нуди ли она некакав важан модел,
или можда „излаз којем се надамо“? Из више разлога не усуђујемо се да да
мо позитиван одговор на ову дилему. Једна група аргумената може се обра
зложити духовним разлозима, док бисмо другу групу приписали ширим,
цивилизацијским предусловима и околностима.
Марија Монтесори није хтела да научи дете ничему одређеном. Њена
намера била је: припремити дете за спознање тајне живота. Могућност при
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мене и даље изградње дететове властите креативности зависи од васпитне
околине, услова живота, а такође и од саморазумевања и ставова према се
би и другима – знала је Марија Монтесори. По овоме је евидентан духовни
значај Монтесори педагошких полазишта.
У њеној духовној концепцији нема много тога новог. Врло слична
концепција постојала је раније код Фребела, као и код Коменског. Ради се о
виђењу света као органске целине, о претпоставци да је микрокосмос сли
чан макрокосмосу. Коменски је своје духовне ставове градио под утицајем
неоплатоничара, пре свих Николе Кузанског. Основни мото ове философи
је гласи: „Све је са свиме у вези, у хармонији“. Велики класици педагогије
мислили су да дете открива хармонију у космосу и да оно тиме открива са
му сврху свог постојања. Дете је Лик Божји и потенцијални сарадник Бога
на увођењу реда у свет.
Тврде да је Марија Монтесори утемељила своју философију образо
вања на хришћанском поимању љубави. У поређењу са хришћанским пои
мањем, њена употреба речи „љубав“ на много места има вишак значења и
као да стоји у опозицији са нечим патетично страшним. Љубав је код Ма
рије Монтесори мање квалитет односа а више нека врста митске супстанце.
Шта може да значи општа тврдња да је сваки однос у Дечјој кући мотиви
сан љубављу? Јесу ли обучени Монтесори васпитачи надљудска бића, која
у односима са децом не пате од потиснутих тежњи, скривених намера и ра
ционализације? Љубав се овде схвата као ствар метода и људско постигну
ће, не као у пуном смислу речи Божји дар. Љубав Марије Монтесори је „су
више људска“. Око ње нема никаквог искушења и драме. Уколико је добро
припремљен, Монтесори васпитач је у љубави непогрешив.
Основни принцип Монтесори приступа тиче се њеног запажања да је
деци опасно излагати нешто са заносом, будући да су она подложна суге
стији и може им се спутати могућност аутономног расуђивања (Montesso
ri 1936, 21). Овде Марија Монтесори циља на намеру мисионарења, васпи
тавања, сведочења, давања примера, наметања помоћи, свему ономе за шта
ће последњих деценија и сама доћи под удар критике. Можемо се сложити
да је једино решење у томе да одрасли освешћено доживљавају себе. Међу
тим, то је и тачка разилажења Монтесори педагогије и хришћанског схвата
ња одговорности у односима са децом. И то није место споредне важности.
Њен израз „опасно је“ најбоље осликава важност теме: балансирање моћи
између одраслих и деце није просто ствар финог понашања, већ је то пита
ње безбедности детета.
Марија Монтесори је, дакле, желела да посматра дете без активног
уплитања. Она није хтела да присвоји и да располаже искуствима детета.
Критика уплитања је, без сумње, најважнији духовни елемент Монтесори
учења. Она указује на уплитање као квалитет односа, тачније: на квалита
тивно вредновање уплитања као саставног или пожељног дела односа са де
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цом. Ако будемо анализирали корелацију појмова уплитања и љубави, отво
риће нам се значајно поље дискутовања о слободи и аутономном идентите
ту не само детета већ, још важније, и одраслог.
Није тајна да је принцип неуплитања био важан у теософији и да је,
у случају Марије Монтесори, посуђен из зен-философије. Хришћански ста
вови Марије Монтесори нису били у свему и до краја хришћански. Нећемо
улазити у детаље њене биог рафије, још мање малициозно коментарисати
поједине личне одлуке које је најзнаменитија педагошкиња 20. века мора
ла или хтела да донесе. Интересовање за источна учења није било само ње
на специјалност (Живковић 2008/I, 194). Остаје чињеница да се ни она, по
пут других великана научне мисли наклоњених Истоку: Антонија де Мела,
Карла Роџерса, Карла Јунга, Фритјофа Капре и Иље Пригогина, није заин
тересовала за аутентично источнохришћанско, наиме православно духовно
предање. Можда је и она имала личних разлога за свој шири, заобилазнији
пут. То ју је, међутим, заробило у цивилизацијским и моралним потешкоћа
ма из којих нико од поштовалаца или следбеника није успео да је ослободи.
Није довољно бити теоретичар образовања и тачно протумачити метод
Марије Монтесори. Важно је горњим дилемама „тачно“ приступити у мета
теоријском смислу. Потребно је, пре свега, разумети историјски тренутак у
којем је настала првобитна Монтесори педагогија. Уколико уважимо перио
дизацију Лојда Де Моса по питању историјског напретка у односима одра
слих према деци, Марија Монтесори живела је на прекретници из једног у
други период: из периода социјалног конструктивизма, где се дете посматра
ло као објект нужне социјализације – у период где доминира став да је уло
га одраслих да помажу деци у задовољавању њихових потреба и одрастању.
Нама је важан појам аутентичности у делима велике педагошкиње.
Аутентична је само она педагогија која се оријентише према детету. Она је
знала да нам индивидуалност детета често није приступачна и настојала је
да заштити „тајну“ детета, коју одрасли не могу и не треба да откривају. Де
те је, према виђењима Марије Монтесори, моћно. Оно скрива у себи тајну
људске природе. Само онај ко придаје важност аутентичној природи детета
може да поспеши његову креативност.
И управо на овом појму новија Монтесори педагогија ће пасти на
историјском испиту. То што се постпедагошка мисао супротставила Монте
соријевој управо у име аутентичности није никаква филофоска произвољ
ност. Разлике у њиховим схватањима потичу од јасно различитог вреднова
ња истих појава у односима деце и одраслих. Хубертус фон Шенебек одлуч
но одбацује схватање Марије Монтесори да васпитач треба да „постане слу
га детету“. Савремени одрасли, уколико су „освешћени“, прилазе деци из
суверене позиције. Њихов сусрет је аутентичан. Служење је ту непотребно.
Теор етичари постпедагогије признају границе које не желе да преко
раче, тамо, наиме, где по њиховом схватању почиње суверени дечји свет
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(Schoenebeck 2006, 159). У томе је Марија Монтесори била претеча постмо
дерног става. Међутим, код исте ауторке данас саблажњава то што одрасла
особа, васпитач, родитељ, мора у овом интимном, егзистенцијалном дечјем
свету изигравати неког ко објављује истину. У томе се састоји метанаратив
Монтесори педагогије. Од помагања деци она настоји да направи принцип.
Савремена мисао то сматра недоличним.
Монтесори педагогија данас је неуп
 отребљива пре свега зато што је
то педагогија. Њена велика прича достојна је одбацивања управо стога што
је велика прича. Сматрамо да се о аутентичности, као и о самој љубави, по
сле бурних промена које нам је донео 20. век мора другачије говорити. Не
ке формулације и приступи, да кажемо, нека „освешћења“, нису се ни могла
очекивати од Марије Монтесори. Она припада историјској и цивилизациј
ској епохи пре развоја културе осећајности. Данашњи радикални хуманизам
осећа одбојност према Монтесори принципу једнако као и према свакој па
тетици моралног мисионарења какве одликују педагошко мишљење запад
ног света. Позивање на љубав према деци данас је антипатично, једнако ко
лико и апстрактна љубав према човечанству. У њему се крије самопотврђи
вање и, у крајњем смислу, самољубље одраслих. Ако данас парафразирамо
чувено место код Достојевског, можемо на крају тврдити и то: што су неко
ме даља конкретна, појединачна деца, деца која су поред њега, тим ватрени
ја може да постане његова љубав према детињству уопште.
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Ivica ŽIVKOVIĆ
APPLICABILITY OF THE MONTESSORI PEDAGOGY TODAY
Summary
There is no recognition of the spiritual significance of the Montessori edu
cational method in Christian confessions or in any other religious philosophies
today. The current development of pedagogical thought in the world is guided by
principles following which the revolutionary nature of the philosophy of Maria
Montessori is regarded as insufficient and out-of-date.
Key words: education, authenticity, child, relationship, spirituality, love,
involvement, metanarrative.
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Паоло Назо (2005). Laicita’ e pluralismo religioso. Editrice Missionaria Italia
na – www.emi.it

СВЕТОВЊАШТВО И РЕЛИГИЈСКИ ПЛУРАЛИЗАМ
Речи вере
Са социјалног и културног становишта очигледно је да су се сценари
ји побожности вратили на позорницу колективног интереса. Након година
веома раширене секуларизације и смрти Бога, све чешће се чита и диску
тује о поновној присутности Бога и повратку ка сакралном. Дијаспора са
кралног је један други израз коришћен у том правцу да покаже изуз етно ши
рење чак и у срединама које се уопштено говорећи сматрају удаљеним од
класичног религиозног. Сценарији после 11. септембра 2001. године су то до
датно нагласили, као што је познато са драматичним исходима, омогућивши
нам да као руком дотакнемо све двосмислености и противречности. Ради
се о мноштву сценарија који се непрекидно мењају, више него у скорашњој
прошлости. Типичне представе које описују тренутну ситуац
 ију су, дакле,
слике мозаик а, слагалице, ако не и загонетке, чак и за једну земљу у којој –
философски – не можемо рећи да нисмо хришћани.
Пред оваквим променама, које као главне актере религиозно-нацио
налног универзума обележавају појаве ислама, античкомистичних оријен
талних традиција, јудаиз ма, пентекоста, нових религиозних покрета, New
Age-a, фундаменталиста различитих врста и још доста других, можемо
утврдити прилично разнолику реакцију наших сународника. Са једне стра
не свет испољава неочекивану знатижељу за односе коју такав плурализам
има на грађанском и политичком нивоу, са друге стране приморан је да при
зна прилично незнање о тој појави, историјској кћери изоп
 аченог споја из
међу исквареног световњаштва и затуцаног клерикализма, а неопх одно је
регистровати и реакцију диктирану страхом од кризе неочекиване и нове
ситуације. Исход свега је да нам често недостају и начин изражавања и те
мељни подаци за разумевање оног што се дешава око нас, чак и ако почи
њемо да наслућујемо дугорочни значај ситуац
 ије у нашој земљи, као и у све
више мултирелигијској Европи и као у целом свету. Овако, у директном по
ређењу са другим, чак и речи мењају значење: на првом месту религијске
речи. Неочекивани плурализам о коме смо говорили је предодређен, што је
и предвидљиво, да стави на озбиљно искушење наше традиционално оскуд
но знање на пољу библијског и религијског, приморавајући, између осталих,
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свет школства и трећег сектора, оног трајног образовања да се озбиљно и
вредно ангажује. У сваком случају биће немогуће наставити схватање рели
гијске чињенице као чистог индивидуалистичког елемента, лишеног утица
ја на живот народа и континената. У позадини такве панораме, збирка „Речи
вере“ предлаже стварање почетног кључа за тумачење религиоз них проме
на које су у току (промене које изразито погађају и сам постконциларни ка
толицизам), сазивајући неке међу највећим научницима и протагонистима
националног и међународног значаја различитих вероис повести.
Они ће бити позвани да напишу по један појам за један хипотетички,
али све потребнији међурелигијски речник, бирајући међу кључним речи
ма традиционално сакралног универзума; без неке претензије да се означи
исцрпљен каталог са тачака гледишта свих вера, пре нудећи сопствен ката
лог, са слободом, прихватањем и отвореношћу дијалога, како би био поново
размотрен са међурелигијског становишта. Тетурајући се, тражећи, доказу
јући и одбацујући. Тим пре што је данашњи међукултурални ток међусобно
мешање, не можемо а да се не позабавимо озбиљним религијским питањем.
Брунето Салварани
Какво световњаштво?
„... религија коју сматрам најподеснијом је религија… коју ћу изабра
ти за мој лични живот. Као краљ не могу је наметнути свом народу. Моја
држава мора остати световна, док свако не буде слободан да изабере ону
религију која му се чини као суштинска истина“1.
Овако се завршава прича која открива вредност световњаштва. До
гађај је смештен у једно краљевство, једно од многих, у коме се опажала
истинска духовна криза, а као последица тога појавила се потреба једне ре
лигије да осигура смисао, вредности и социјална правила. „Само једна вера
ће нас спасти“, чини се да мисли владар, убеђен да само религија може по
бољшати моралне врлине његових поданика и учврстити смисао отаџбине и
јединства нације. Једна вера, али која? Просветљен од својих верних савет
ника, владар проглашава истински и сопствени турнир духовности. Рели
гија или систем мишљења – она која би победила надвладавши конкуренте,
постала би религија краљевства, једина прихваћена и она у којој би се кра
љевским декретом поданици нужно препознали. Али ствари се нису одви
јале глатко као што се мислило и на крају турнира краљ и његова порота су
поново запали у велику потешкоћу. У закључку приче коју смо на почетку
цитирали краљ не проглашава првенство једне религије већ потврђује једно
опште правило, оно световног карактера у држави. И ово ће бити правило
које ће обезбедити религијску слободу и дакле осигурати једну успешну бу
1 Shafique Keshavjee, Il re, il saggio, il buffone Einaudi , Torino 2000, стр. 186.
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дућност краљевства у плурализму, у дијалогу, у демократији. Размишљање
о световњаштву може поћи од једне приче као што је ова, која у кратким цр
тама покушава да сажме творевину културног развоја, правног и теолошког,
који траје кроз векове и кога не можемо сматрати завршеним. Иако је крај
њи исход, као што ће се видети, много мање сигуран и умирујући од оног
који закључује причу.
Тема је, међутим, сложена и стварна: било да се прича о америчким
теоконзервативцима2 или фундаменталним струјама које се утврђују у раз
личитим религијским традицијама, било да се размишља о Уставу Европе
или о односима Старог континента са Турском, на површину надмено изби
јају питања световности, као и кад се позива на световњаштво, када се рас
правља о истицању распећа у државним школама или вела које носе жене
исламске вероисповести. Ово је већ чињеница: причамо о једној актуелној
и шкакљивој теми.
Сложеност
Међутим, проблем је да није лако дефинисати лаиц изам (световња
штво) јер се тој речи каткад приписују веома различита значења.
На пример, у свакодневној употреби реч „лаик“ једноставно предста
вља онога који не верује. Међутим, израз је често супротстављен речи „ве
рујући“ или „католик“: као да би се подвукло да се ради о две чисто раз
личите категорије мишљења. У овом случају реч „лаик“ је употребљена као
синоним за „оног који не верује“ или „агностик“ за особу која нема неко на
рочито религијско убеђење. Употреба овог израза, апсолутно незамислива у
другим културним контекстима, потиче вероватно од посебне италијанске
политичке историје: од времена друштвених борби између папиних при
сталица са једне стране и императора са друге, од супротстављености изме
ђу гвелфа и гибелина, између црквене државе и уједињене Италије, између
хришћанске партије и оних слободно инспирисаних или марксиста, одређе
на је као права и својствена поларизација међу супротстављеним политич
ко-културним погледима: верници са једне и лаици са друге стране. Први су
увек у искушењу интегралистичких настојања, други, не ретко, вођени од
антиклерикалних подстрека. Ова супротстављеност, судбоносна у годинама
либералне предфашистичке Италије, временом је знатно ублажена, па ипак,
још и данас ова два појма се чине различитим и супротстављеним. Ако је
ова употреба данас преовлађујућа, очигледно је да у посебним срединама
појам има једно друго значење, кроз историју и живот цркве, међутим, „ла
ик“ је једноставно члан народа Божијег, један верник, дакле, који није имао
2 Амерички теоконзервативци, у САД-у, овај израз се односи на припаднике хри
шћанског света који представљају конзервативну политичку идеологију како би одбранили
верска и друштвена питања. Обично се мисли на протестантске традиције САД-а.
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сопствена религијска мишљења, схватање који се крајње учврстило као што
ће се даље видети у тексту са протестантском реформом и начелом лутеран
ског универзалног свештенства верних. У овој интерпретативној равни су
кобљавање између лаика и верних нема никаквог смисла: верни могу бити
„лаици“ исто као и лаици – барем они на које је мислио Лутер и они на ко
је се често позива римокатолички Магистрат нарочито после Другог вати
канског концила – они су верници којима римска црква поверава велику од
говорност на пољу мисије и послања: мисли се на четврто поглавље бога
те саборске конституције Lumen Gentium (1964) са, чак, осам параграфа за
 има“. Али још увек, како бисмо доказали колико
једнички посвећених „лаиц
појам лаик заис та може бити сложен, нарочито када се каже „лаик“ да би
смо дефинисали једноставно онога који није у догми и да би се указало на
јединку критички одговорну и у сукобима сопствених најдубљих убеђења:
једно драгоцено тумачење је дао, на пример, Масимо Каћари по коме ’лаик’
није онај који одбија или још горе који исмева свето, већ дословно онај ко
 а, спре
ји стоји по страни... Лаик је сваки несујеверни верујући, који поим
ман и жељан да дискутује лицем у лице са сопственим Богом... И тако, лаик
је сваки неверујући који развија сопствено гледиште без икаквог апсолути
зовања и обожавања…“3
Световњаштво, дакле, као критички и будни дух над правовернима;
световњаштво као стално преиспитивање онога што религијске институци
је и идеолошки системи успостављају као непобитно и апсолутно. То је став
који је подложан ризицима и одговорности у једном свету у којем како, под
влачи Ђулио Ђорело – „оно што се чини прикладним… данас, није нужно
и сутра… и управо на овој разлици се мери слобода људског деловања“.4
Једном речју световњаштво као „етика“ слободног и разумног човека, ко
ји и када се отвори према вери не одриче се својих сумњи и својих мишље
ња и штавише својих оспоравања одређених догматских исказивања разли
читих „цркава“. Уплетености ових ставова су очигледне када се мисли, на
пример, на однос између вере и наук е, између религијске моралности и сек
суалне етике; и упркос свему не спречавају овог homo laicusa да се отвори
са стрепњом и дрхтајем ка верској пустоловини. Управо његово световња
штво заснива ову слободу, слободу веровања. Али оно што додатно компли
кује дефинисање речи „световњак“ или „световњаштво“ је њихова употре
ба. У уопштеној линији могло би се рећи да као и сви „изми“ и овај појам
изражава једно идеолошко изопачење световног духа, један непопустљив и
догмастки поглед – у суштини нетрпељив – о односу између грађанске за
једнице и света верâ. У овом смислу световњаштво би била претпоставка
антиклерикализма и штавише ограничење религијских слобода, једном реч
ју, неспојиво са демократијом. Али, ни ова дефиниција се не чини одржи
3 Massimo Cacciari Sillabario, in “La Repubblica” 29.10. 2003.
4 GiulioGiorello, Di nessuna chiesa, Liberta dell laico, Cortina , Milano 2005, стр. 16.
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вом од тренутка када истакнути либералдемократи – на пример, да помене
мо име Еугенија Скалафарија – не оклевају да користе израз „световњак“
у веома различитом смислу и чак снажно учвршћеном међу правилима са
времене демократије која признаје највиши степен религијске слободе. У
том смислу неки се залажу да се израз „световњак“ дефинише као побор
ник јавних световних установа. Дакле – пише Еугенио Мил Колорни „све
товњак“, штавише, може бити свако мотивисан сопственом вером која мо
же да буде чак испред сопствених грађанских убеђења; он тежи да обезбеди
сопственим или туђим верским убеђењима јуридички статус једнаке слобо
де и части друштвеног поштовања у односу на вероисповест која је у одре
ђеном друштву традиционално преовлађујућа. Ово је, евидентно, став који
је широко прихваћен код италијанских протестаната и Јевреја као и код кри
тички настројених католика5. Дакле, световњаштво не као антиклерикална
идеологија, већ као делатна пракса световности. Стога, међу многим раз
личитим значењима, шта заправо значи бити „лаик“, настојаћемо да нађе
мо један прелиминарни одговор који ћемо постепено прецизније дефиниса
ти. У времену у коме живимо бити лаик значи преузети на себе разлике из
међу оног што припада држави и оног што се тиче вере. Правити разлику
не значи направити један јарак или подићи зид већ свесно и одговорно др
жати се чињенице да постоји једна област одлука која припада друштвеној
заједници као сложеном систему – дакле репрезентативним установама ко
је она има – и једна друга сфера која ангажује сваког појединачног верника
или саму верску заједницу на коју се односи. Разлика подразумева да, како
грађанске заједнице тако и различите верске заједнице одржавају једну осе
тљиву равнотежу међу својим сферама надлежности. Порицање њихове са
мосталности предодређује, наиме, или теократску државу – када је слобод
но успостављање грађанских правила потчињено религиозним нормама од
ређене верске заједнице – или, када се догоди супротно, да буде потчиње
на област индивидуалне свести или свест верске заједнице, ствара се ауто
ритативна држава без поштовања основног права на слободу сопственог ре
лигијског веровања.
Један хришћански мученик, лутерански свештеник Дитрих Бонхое
фер се одазвао позиву холандског философа Гроција (1583–1645) да напра
ви цивилну заједницу у свету etsi Deus non daretur (као да Бога нема) то јест,
заједницу оних који су спремни да живе као људи који се сналазе без Њега;
не зато што не верују у Бога већ зато што праве разлику између својих хри
шћанских уверења и вредности грађанског суживота. Ово се заснива на јед
ном легитимном ставу због тога што, барем у Гроцијевој формулацији, за
снованој на апсолутном природном принципу, темељ није његова религија
већ је човеково право да се организује у поузданим и уређеним грађанским
5 Еugenio Mill Colorni, “Laicismo e definizioni”, in Critica liberale, n. 67, gennaio 2001.
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заједницама. Са друге стране, само у овом оквиру гаранције и слободе вер
ник може слободно јавно исповедати своју веру.
Овај појам световњаштва као принципа разликовања појављује се у
скорашњим документима Удружења за учење о вери Католичке цркве у ко
јој се потврђује да се „по моралном католичком учењу, световњаштво под
разумева као самосталност грађанске и политичке сфере од оне религијске
и црквене сфере – али не и од моралне – и ово је вредност призната и нео
споравана од стране цркве и припада цивилној баштини коју је држава до
стигла“6. Ово исказивање се поново јасно позива на пасторални спис Gaudi
um et spes Другог ватиканског концила (бр.76) за који су „политичка зајед
ница и црква независни и самостални једна од друге на сопственом пољу“.
Веома је јасна и доследна општа формулација на коју се позива Удру
жење за учење вере, али се постављају питања о утицају који је иста оста
вила за собом. Где се налази граница између „политике“ и „морала“? Да ли
је замислива политика која у исто време није морална? Зар једно питање та
ко постављено не ризикује да поништи општи смисао формулације светов
њаштва? И са једне друге стране, које су границе до којих једна верска зајед
ница може да учини важним сопствени поглед на свет, особени и животни,
а да не пређе границу и уђе на строго политичко поље? Ово нису нова пита
ња, већ се у више наврата снажно понављају, барем у Италији приликом ре
ферендума о закону који регулише питања вештачке и вантелесне оплодње.
Двосмисленост
Проблем је што упркос вековном размишљању о световњаштву не по
стоји опште прихваћена идеја о световњаштву. Тешкоћа потиче од чињени
це да световњаштво није само један објекат већ систем сложених вредности,
норми и ставова који су временом различито распоређени међу њима сами
ма. И не само то. Ако постоје различите идеје о световњаштву, од којих је
свака оформљена и одређена временом у коме је настала, такође постоје раз
личити видови световњаштва у односу на данашњу ситуацију. Реч данас ри
зикује да каже мало и стога има потребу за прецизирањем и садржином7. У
једном правом смислу вредност световњаштва је данас предодређена, с обзи
ром да не можемо замислити облик модерне демократске државе који не би
био „световни, уопштено говорећи. У пракси, међутим, у савременим деба
тама, на световњаштво се позивају многи људи различитих уверења који, из
међу осталог, кренувши од општег принципа долазе до дефинисања модела
6 Congregazione per la Dottrina della fede, Nota dottrinale circa alcune questioni riguar
danti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 2002.
7 И ово је теза у суштини једног зборника студија есеја који је уредила Elena Bein
Ricco, Libera chiesa in libero Stato?, Claudiana, Torino 2005 ( Naso P. Gli aggiettivi della laici
tà стр. 67-86).
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односа између државе и религије, али се њихове дефиниције показују међу
собно апсолутно неусклађеним. Навешћемо нека имена, поново по питању
расправе о референдуму који се односио на закон о вештачкој и вантелесној
оплодњи, једно суочење препуно импликација на тему о световњаштву: Роко
Бутиљоне и Емануел Северино, Марћело Пера и Ђулијано Амато, Ђулијано
Ферара и Еугенијо Склафари, Франћеско Рутели и Марко Панела, кардинал
Руин
 и и рабин Тоаф. Сви говоре о световњаштву али у тако различитим из
разима да унапред прикажу узоре тoлико међусобно различите и у суштини
неспојиве. Да оценимо, на пример оно што су писали Роко Бутиљоне и Сте
фано Родота у великој расправи објављеној на страницама листа „Републи
ка“ између 2004. и 2005. године. Први, на пример, истиче да „ако постоји јед
на велика разлика између морала и закона или између политике и етике, не
значи да не постоји једна правна сфера права у којој је допуштено, исправно
и неопходно наметнути границе индивидуалне слободе“ – од овог става по
тиче осуда без права на жалбу оног световњаштва које прихвата етички ре
лативизам као нову грађанску религију и кога неминовно прати световњач
ка инквизиција или световно чишћење свести. Дакле, разликовање до једне
извесне тачке. На ово му одговара Родота изјављујући „да самовољно наме
тање вредности које нису опште прихваћене постаје увек опасан генератор
сукоба“ и да ово захтева да се створи „заједнички простор конфронтације“ у
којем би се дубоке разлике које карактеришу Европу могле међусобно ува
жавати8. У овом смислу плурализам религиоз них или идеалистичких могућ
ности које се дају унутар једне државе није производ погубног релативизма,
већ напротив, исправна последица културног принципа и правог механизма
– тј. „световњаштва“ – који прави разлику између јавних размера државних
поступака и појединачних сведочанстава верних или верских заједница ко
је живе унутар ње. Испод шешира световњаштва, као закључак, откривају се
искуства и схватања међусобно веома различита. И, дакле, више од светов
њаштва данас се осећамо обавезним да расуђујемо „које световњаштво“ тре
ба да буде потврђено и изграђено унутар различитих политичких система.
Теорије
У крајње сажетом облику рекли смо да је световњаштво принцип раз
ликовања између јавне области - која се заснива на правним, нужно уни
верзалним правилима - и сфере индивидуалне савести, очигледно усмере
не на принцип слободе мишљења и савести сваког члана грађанске заједни
це. Разликовање не значи нужно одвајање, нити, још мање, супротстављање.
Начело световњаштва - већ у своме пореклу - не пориче религиозну разме
ру нити је ограничава на ограничена поља праксе култа било да су оне само
сталне или заједничке. У једном демократском систему свака верска зајед
8 Цитати у Dibattito sul laicismo, Biblioteca, Repubblica 2005, стр 25. и 143 .
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ница има право да сведочи чак и јавно своје сопствене вредности и сопстве
не могућности, али држава - ово потврђује начело световњаштва по класич
ној слободној дефиницији - мора да поступа самостално стремећи своме пр
венственом циљу који јемчи слободан заједнички живот грађанске заједни
це. У изборима вероисповести својих житеља, другим речима, световна др
жава је „неутрална“ у смислу да не ствара ни сопствени избор због тога што
мора све да штити. Ако је ово основна и једноставна замисао световњаштва,
њена политичка примена није у истој мери једносмерна. Званично, Турска
је световна држава, у смислу да „технички“ прави разлику између политике
и религије до границе да забрани муслиманкама да носе исламски вео. Са
друге стране, кршења људских права често регистрована у тој земљи толи
ко пута су погодила религијске заједнице које нису могле слободно да оба
вљају сопствени обред. Супротно, Уједињено Краљевство има уставну тра
дицију, мада неписану, да одреди монарха као“ врховног владара“ енглеске
цркве. Ипак, тешко је установити случајеве у којима би се црквена држава
уплитала са политичким током или би се питала за рестриктивне мере сло
боде вероис повести других верских заједница.
Насупрот томе, многи чиниоци могу да потврде како је држава, по
некад са пуном подршком енглеске цркве, подржавала одређену културну и
социјалну политику вредновања религијског плурализма. Дакле, која је од
ове две државе више световна? И још, да ли је више световна Француска ко
ја забрањује студентима да истичу религијска обележја или иста Француска
која уводи у своје школе учење о „прелазним“ религијама различите грађе.
А у Сједињеним Америчким Државама? Како је могуће усагласити велику
правну традицију одвојености државе и религијских заједница - уосталом
свечано изражену у првом амандману Устава из 1781. са религијском кон
венцијом којом се традиционално изражавају сви амерички председници.
Или са славним изразом „нација у Божијем присуству“ садржану у закле
тви заставе, дневно изговорену од милион
 а студената? Или са познатом па
ролом „У Бога верујемо“ која је читко штампана на милионима зелених нов
чаница? Сједињене Америчке Државе нам указују на привидан парадокс др
жаве обележене јаком духовном традицијом протестантског порекла која се
истовремено служи моћним правним инструментом одвајања религијске од
грађанске сфере: „Конгрес неће установити било коју религију, (неће засно
вати државну религију), нити забранити њену слободну делатност“. У реал
ном животу, ово „световно“ правило стоји често у претпоставкама оног ре
лигијског плурализма који чини једну од најкарактеристичнијих и најиз вор
нијих црта модерног америчког друштва. Данас, као што је познато, подсти
цај расправи дају и ставови Беле куће која ставља у разматрање политичко
и правно устројство9. Иза наизглед споредних полемика, као што је она која
9 Paolo Naso, God bless America. Le religioni degli Americani, Editori Riuniti, Roma
2002 , “I crociati del Apocalisse. Teopolitica della destra religiosa americana” in Limes, n. 4 , 2002.
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се односи на могућности молитве у јавним школама или право да се изложе
десет Божијих заповести у судовима, могуће је запазити прецизну стратеги
ју хришћанске деснице, у основи фундаменталистичке, која би намеравала
да сруши или у сваком случају ослаби главне греде Првог амандмана, како
би потпомогла, насупрот томе, развој конфесион
 ализације јавних установа
и америчког живота. Исход овог покушаја није још довољно јасан, ипак за
кључујемо да је до сада култура „раздвајања“ преов ладала и да је сама Бела
кућа, након избора добијених и захваљујући доприносу религијске десни
це, видно ублажила свој „религијски“ језик. Главни амерички зид се држи.
И најзад, у име оне разлике државне сфере и сфере религијских заједница,
да ли је више „световњачки“ задржати њихова јавна деловања унутар строго
ограничених простора, или их подразумевати као прожимајућу базу оне гра
ђанске заједнице која учествује на учвршћењу једне демократије? Ово нису
лака питања из најмање два разлога.
Праксе
Први разлог, по коме се чак и у Европи нуде суштински различити од
говори је све важнији, иако су исти понекад међусобно недоследни. Позна
та расправа о изразу „хришћански корени Европе“ у преамбули трактата
европског Устава, открива не само различите културне осећајности у разли
читим државама чланицама, већ и разлику правила и правничких традици
ја у регулисању односа између државе и вероис повести. Ипак, као што ће
мо видети, трактат предвиђа важан инструмент односа између заједничких
европских установа и заједница, онај члан 52 који обавезује Унију да „одр
жи отворен, правичан и јасан дијалог“ са црквама, удружењима и религиј
ским заједницама, исто као и са – а ово није безначајна допуна – неконфеси
оналним или философским удружењима“. Да би се додала друга питања већ
унапред бројним постављеним, ова норма је „световна“, или како претпо
стављају нека политичка и културна световна удружења, правило крши све
товно начело неких држава Европске уније?
Други разлог због кога су питања државе и световног правилника заи
ста сложени стоји у чињеници да је у неким земљама веома велики политич
ки и културни значај већинске вероисповести. У овим случајевима, са једне
стране, та иста већина истиче захтеве за признавање и законите повластице
свога постојања „већине“; са друге стране – а то је још озбиљнија ситуација
– управо је политички систем тај који даје приоритет једној религијској за
једници и сматра је искључивим изразом религиоз ног света. И није случај
но да, било новинарским језиком било оним политичким, она бива дефини
сана као „Црква“, без даљних објашњења, без придева или одређивања, зато
што се сматра непобитном чињеницом да због своје бројчане премоћи она
потискује присуство свих други хришћанских или религијских заједница.

196

Prevod: Паоло Назо (2005) Laicita' e pluralismo religioso

Говорити у овим контекстима о световњаштву је још теже. Једном
уставном правилу које потврђује обрасце световњаштва и плурализма, за
иста, често се супротставља једна култура средине која се позива на повла
стице и одаје поштовање једној државној религији.
Каткад религијске заједнице падају у ово искушење: у другим случа
јевима, можда баш упркос томе, политички системи или систем комуника
ција су они који им додељују искључиви и привилеговани простор за при
суство и деловање.
Постоје случајеви у којима се „законита световност“ сукобљава са
„стварном световношћу“. Једна заједница, чврсто секуларизована, са једне
стране је све више плуралистичка а са друге стране постоје озбиљни про
блеми.
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